
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยาน

นานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี 

10.30 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์โดยเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
13.30 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินที ่BI514 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรไูน จากนั้นท าท่านเดินทางต่อไปยังเกาบาหลี 

21.05 น.  เหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน BI757 

23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลี เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) 

 บาหลี เป็น 1 ใน 34 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย เมืองส าคัญคือเดินปาซาร์ พ้ืนที่ทั้งหมด 

5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 3,422,600 คน  

พักที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเท่า*  

วันที่สอง ระบ าบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาด

ปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชม ระบ าบารอง แดนซ์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะ

บาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในต านาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์

แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทน

วิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักด์ิสิทธิ์ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม 

เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินค้าเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่เป็นศิลปะของเกาะบาหลี  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ต้ังอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และ

เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหล ี



 

 

เที่ยง บริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารที่ศักด์ิสิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) สร้างในศตวรรษที่ 

13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อ

น้ าพุศักด์ิสิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ 

และแท่นบูชาเทพที่ศักด์ิสิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ า

เป็นสระศักด์ิสิทธิ์ มีน้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใคร

อยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ าที่น่ี จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพ้ืนเมือง

ในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถ้ าช้างศักด์ิสิทธิ์ ที่มีรูปปั้น

พระพิฒเนศอยู่  

น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ

ท้องน้ าสีคราม ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใต้ของสนามบินงูราห์ไร 

โดยท่ีจิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ด้านตะวันตกติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรา

เพ่ิงเปิดใหม่ผุดขึ้นหลายแห่ง ส่วนตะวันออกเป็นที่ต้ังของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน 

นักท่องเที่ยวนิยมไปนั่งกินบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน บนฉากของวิวทิวทัศน์ที่งามตา อีกทั้ง

ยังเป็นแหล่งที่พลุกพล่านและสีสันของภาพชีวิตหมู่บ้านชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเที่ยว

ให้ได้ลิ้มลองปิ้งย่างกันริมชายหาก 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (ริมชายหาด พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน) 

พักที ่         EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเท่า* 

 

  

 

 

 

วันที่สาม วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวง

ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างใน

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, 

ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และ ปุระอันท่ี

งดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา  

เที่ยง บริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ าทะเล ต้ังอยู่บริเวณกลางน้ า

ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้าง

ต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง

สายน้ า บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่า

เมรุ  มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

วัดแห่งนี้ต้ังอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มี มนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย 

ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่ง

หญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของ

ยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรม

ทางน้ําสร้างความต่ืนเต้น เช่น สกีน้ํา การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพ่ือบูชาเทพเจ้า

แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย 

ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักด์ิสิทธิ์ 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

พักที ่         EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเท่า* 

 

 



 

 

วันที่ส่ี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน - มัสยิดสุลต่าน 

โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองค า - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน  า - 

ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX บนรถ 

04.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศบรูไนที่ท่า

อากาศยานนานาชาติบรไูน  
07.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินที ่BI758 

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามันเป็นสินค้าหลัก ปริมาณการผลติ

น้ ามันประมาณ 180,000 บาเรล/วัน 

 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE) 

มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิด

ประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่าง

เรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุ

รอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับ

การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอก

แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิด

ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

เที่ยง บริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นน าท่านผ่านชม มัสยิดทองค า (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สร้างขึ้นในโอกาส

ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค าแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของ

บรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการน าเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจาก

ทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศ

ออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 

ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ 

องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่ง

เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นน าท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA ที่นี้มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษก

ของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิ

เช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญ

จากผู้น าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน  

จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน  า หมู่บ้านกลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้ังอยู่บริเวณปาก

แม่น้ าบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้าง

บ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ ายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ านี้มีทั้ง บ้านพัก

อาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มี

ประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดง

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ าของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชม

หมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมบ้านพักจริงของชาวท้องถิ่น พักชิมชา และขนมพ้ืนเมือง

ผ่อนคลายท่ามกลางหมู่บ้านแหง่นี ้

 

 

 



 

 

หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS MONKEY) เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาว

ประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ใน

ป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ า 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต 

ให้ท่านได้เลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อ เครื่องด่ืม ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไน ที่มี

หลากหลาย และรสชาติที่ท่านต้องทดลองเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้ ตามอัธยาศัย  

พักที ่  WA FA HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว*  

วันที่ห้า บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าน าท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน 

10.55 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ BI513 

12.40 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

************************************************************* 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตั๋ว 

06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888 

06 – 10 มีนาคม 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888 

10 – 14 เมษายน 2561 23,888 23,888 23,888 6,500 13,888 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888 



 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 4,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

บาหลี ท่านละ 500 บาท /ทริป/ท่าน :: บรูไน ท่านละ 10 USD /ทริป /ท่าน  

**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่าย

ค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมัดจ า หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน  ามันที่ยัง

มิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท และ 10 USD/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความพึงพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 



 

 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ให้แกน่ักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริ การ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่

มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวสิัยอื่น เป็นต้น 



 

 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบิน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ นไปบนเครื่องบินดังนี  แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 


