
 

 

รหัสทัวร B2B2000446 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI) 
บาหลี | ศูนยผาบาติก | หมูบานคินตามณี | วัดเตียรตาอัมปล | วัดเลมปูยางค | บาหลีสวิงค 
วัดทามันอายุน | วัดอูลันดานูบราตนั | วัดทานาหลอต | บรูไน 
 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
วันที่ 2. ศูนยผาบาติก – หมูบานคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารตูห – วัดเตียรตาอัมปล 

(วัดตัมปะซิริง) – ชอปปم�งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค 
วันที่ 3. บาหลีสวิงค – วัดทามันอายุน – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนา

ขั้นบันได – วัดทานาหลอต –  
            Kecak Dance  

วันที่ 4. สนามบินงูระหไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien -พิพิธภัณฑRoyal Regalia–         หมูบานกลางนํ้า  

วันที่ 5. มัสยิด Jame  Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหล ี
11.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U 

เช็คอินกรุปของสายการบินรอยัล บรูไน (BI) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร  
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น. นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เท่ียวบินที่ BI 514   

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลี่ยน
เครื่อง 

21.15 น. จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินที่    BI 757 

23.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก 

 

 

เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดน
พารซารหรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหงนี้ตั้งชื่อไวเพื่อเปนเกียรติ์แก 
พันโท อี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบที่มารกา
เมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช ระหวางการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ 
สนามบินแหงนี้ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นนําทานเดิน
ทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
เขาพักโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 2 
ศูนยผาบาติก – หมูบานคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารตูห – วัดเตียรตาอัมปล 
(วัดตัมปะซิริง) – ชอปปم�งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค 

เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยผาบาติก ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีลวดลาย

สีสันความแตกตางจากผาบาติกทั่วไป ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝมือการทํา
เครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงามเปนสินคา
สงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบาน
แหงนี้เปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน
ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหท่ีถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ตั้ง
อยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ 

บาย จากนั้นนําทานสู หมูบานตัมปะซิริง นําทานชม วัดเตียรตาอัมปล (Tirta Empul 
Temple) วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะซีริง (Tampak 
siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลัก
อนุสรณสถานนี้ดวยเล็บมือของตน เปนอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชใน
ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซึ่งเชื่อกันวาทําใหราชวงศ หลังจากเสียชีวิตลงได
กลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทานจะไดพบกับบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปจจุบันนี้ยังมีนํ้าผุดขึ้นมา
ตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอนํ้าอมฤตชุบ
ชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงนี้ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บอนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ใส
สะอาดที่ผุดขึ้นจากใตดิน เปนที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมา
อาบนํ้า จะเปนสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย และรักษาโรคตางๆ ในทุกๆปจะผูคนนิยม
เดินทางมาเพื่อชําระรางกายใหบริสุทธิ์ ที่นํ้าพุแหงนี้เปนจํานวนมาก จากนั้นใหทาน
อิสระชอปปم�งที่ ตลาดปราบเซียน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน
เสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,กระเป�า,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคา
พื้นเมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค (Pura Lempuyang Temple) วัดเกาแกที่
สะทอนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่แบง
พื้นที่ของวัดเปน 3 สวนเหมือนกับรางกายมนุษย (สวนศีรษะ รางกาย และปลายเทา) 
โดยชั้นบนสุดจะเปนที่ประทับขององคพระศิวะ หนึ่งในเทพเจาสูงสุด 3 พระองค (ตรี
มูรติ) ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ใหทานอิสระถายภาพกับประตูหินขนาดใหญ ที่มีฉาก
หลังเปนภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่ยังคงมพีลังบนเกาะบาหลี  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
บาหลีสวิงค – วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนา
ขั้นบันได – วดัทานาหลอต - Kecak Dance 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั่งชิงชาทามกลาง

ธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี้  ไมรวมคานั่งชิงชา ประมาณ 700 บาท) และ
เพลิดเพลินกับการถายภาพ กับรังนกขนาดใหญ ทามกลางธรรมชาติ ระหวางนั้นใหทาน
ไดชมการทํากาแฟขี้ชะมด (Coffee Plantation) ที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู วัดทามันอายุน หรือที่เรียกกันวา วัดเม็งวี ( The Royal temple of 
Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สรางในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 
ในอดีตวัดหลวงของกษัตริยของราชวงคเม็งวี ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
ราชวงคเม็งวี ใหทานไดชมเจดียบาหลีที่มีเอกลักษณในการสรางโดยสรางขึ้นเปนชั้นๆ
สูงขึ้นไปแลวมุงดวยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตูวัดที่กอดวยหินสูง แกะสลัก
ลวดลายตางๆไวอยางงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศ
เย็นตลอดทั้งป ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็นวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาว
บาหลีในแบบตางๆ เชน การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน  นําทานชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura 



 

 

Ulun Danu Bratan) เปนวัดที่สําคัญ  1 ใน 5 ของเกาะบาหลี  ตั้ งอยูบริเวณริม
ทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาท่ีสวยงามบนความ
สูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีกรรม
ทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพื่ออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหงสายนํ้าทอง
ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเปนสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 
50,000 รูเปم� ยะหของอินโดนี เซีย นําทานเดินทางกลับ ระหวางทาง ใหทานได
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต  ไดรับ
ฉายาวา "วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต 
แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงนี้เปนสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล 
เปนวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรางอยูบน
โขดหินลักษณะคลายเกาะ  เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถ
เดินขามไปยังตัววัดได วัดนี้สรางขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิรารธา  ในสมัย
ศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทองทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของ
บรรยากาศริมฝم�งทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟ�าที่แสนงดงาม จากนั้นนําทานชม 
ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี 
เปนการถายทอดเรื่องราวการตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอย
รองและสงเสียงเปนจังหวะประสาน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 
สนามบินงูระหไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien – พิพิธภัณฑRoyal Regalia - หมูบานกลางนํ้า  

เชา นําทานเดินทางสูสนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” 
07.10 น. นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน 

(BI) เท่ียวบินที่ BI758  
09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทองถิ่น

เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทานผาน
ชมและถายรูปดานนอก พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul 
Iman เปนที่ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1984 มี
มูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดวย 
โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองนํ้า 257 หอง สิ่งอํานวยความสะดวกใน
พระราชวังแหงนี้คือสระวายนํ้าจํานวน 5 สระ คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพ่ือ
แขงโปโลขององคสุลตานจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หองจัดงานเล้ียงที่
สามารถจุคนไดถึง 4,000 คน และสุเหราที่จุคนได 1,500 คน พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่
เก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย ซึ่งพระราชวังแหงนี้จะไมเปดใหบุคคล
ทั่วไปเขาไปไดยกเวนในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําป คือวันเฉลิมฉลองเนื่องใน
วันสิ้นสุดการถือศีลอด และในวาระนี้จะมีการเล้ียงอาหารใหกับคนทั่วไปอีกดวย จากนั้น
นําทาน ผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลาง
เมือง บันดารเสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเปนมัสยิด
ประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเปนพระราชบิดา
ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหิน
ออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร และ
ยังใชเปนเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน มัสยิดแหงนี้เปนการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนานนามวา มินิ ทัชมาฮาล 
ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดานหนาของมัสยิดเปน
ทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเปนจุดเดนอีกประการ
หนึ่ง มัสยิดแหงนี้ภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเปนสัญลักษณแสดงถึง
ดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก จากนั้น
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑRoyal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษก
ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 แหงบรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตาน
เอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการ



 

 

จากประเทศตางๆ รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ที่ถวายแดองคสุลตานแหง
บรูไน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานลองเรือชม หมูบานกลางนํ้า Kampong Ayer หมูบานกลางนํ้าที่ใหญที่สุดใน

โลก ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าบรูไน เปนหมูบานกลางนํ้าที่มีคนอยูอาศัยตอเนื่องกันมา
ยาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกัน
ดวยสะพาน หมูบานกลางนํ้านี้มีทั้ง บานพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, 
สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบันหมูบานแหงนี้มีประชากรกวาสามหมื่นคนคิด
เปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเปนสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมริมนํ้าของบรูไนสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชม
หมูบานแหงนี้ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่อง
ประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 แหงบรูไน และขาวของ
เครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่อง
ราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ที่
ถวายแดองคสุ ลต านแห งบรู ไน  จากนั้ นนํ าท าน  ลองเรือชม  ลิ งโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันวา ลิงจมูกยาว เปนลิงที่มีมีจมูกใหญและยื่น
ยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น เปนลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทานั้น 
โดยจะอาศัยอยูในป�าชายเลนหรือป�าติดริมแมนํ้า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก WAFA HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ป 
แหงการครองราชยของสุลตานองคปจจุบัน มัสยิดทองคําแหงนี้เปนมัสยิดแหงชาติของ
บรูไน และมีสถาปตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสราง
และตกแตงมาจากทั่วโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรทองคําแท
ขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เริ่มกอสรางในป 1987 แลวเสร็จ
ในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง โดมทองคํา
จํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเปนเกียรติแก องคสุลตาน
แหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห ซึ่ง
เปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบันของบรูไน  
** กรณีที่มัสยิดมีพิธีกรรมหรือปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานถายรูป
บริเวณภายนอกแทน** 

10.55 น.  ออกเดินเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบินที ่BI 513 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตน บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 

อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน โดยสายการรอยัล บรูไน (BI) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

05 พ.ค. – 09 พ.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

16 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

21 ก.ค. – 25 ก.ค. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

11 ส.ค. – 15 ส.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

15 ก.ย. – 19 ก.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

20 ต.ค. – 24 ต.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (1,500 บาท) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 


