วันแรก
04.30 น.
06.35 น.
10.15 น.
12.10 น.
13.30 น.

กรุ งเทพฯ - จาการ์ ต้า – ยอร์ คยาการ์ ต้า - วัดพราห์ มนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่
คณะพร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์
รู ด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่จาการ์ ต้า โดยสายการบินการ์ รูด้าอินโดนีเซีย เทียวบินที GA 865
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า เพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางต่อสู่ยอร์ คยาการ์ ต้า โดยเทียวบินที GA208 หรือ GA212 1420-1540
ถึงสนามบินยอร์ คยาการ์ ต้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านสู่เส้นทางท่องเทียวเมืองแห่ ง
ประวัติศาสตร์จากนันนําท่านชม วัดพราห์ มนันต์ ได้ รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991
หมู่วหิ ารแห่ งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็ จราวปี 856 เพือฉลองชัยชนะของระไก ปี กาตัน (ทายาทผูส้ ื บ
ทอดราชวงศ์สันชัย) วิหารปรัมบานัน ตังอยู่ทีหมู่บา้ นปรัมบานัน ทางทิศตะวันออกของเมืองยอกยา ปรัม
บานันเป็ นสิ งก่อสร้างทีมีความสําคัญไม่ยิ งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดูที
ใหญ่ทีสุดในอินโดนีเซีย วิหารแห่ งนีมีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้ วยกัน คือ องค์ประธานหลังกลางที
ใหญ่ทีสุด เด่นทีสุด และสูงทีสุ ด (ประมาณ 47 เมตร) เป็ นเทวาลัยทีสร้างขึนถวายแด่ พระอิศวร อีก 2 หลัง
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เล็กลงมา แบ่งเป็ นเทวาลัยทิศเหนือทีสร้างถวายแด่ พระนารายณ์ และเทวาลัยทิศใต้ทีสร้างขึนถวายแด่ พระ
พรหม นอกจากนีปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่ วม 250 หลังเป็ นองค์ประกอบ รวมไปถึงรู ป
ปันรู ปสลักอีกมากมาย ซึงด้วยความเก่า ความเก๋ า ความขลัง ความงาม ความยิงใหญ่อลังการ และความสําคัญ
แห่งรอยอดีตในศาสนาฮินดู นําท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึงจําหน่ ายสิ นค้าหัตถกรรม
ต่างๆ ของใช้ของฝากทัวไป เช่น กระเป๋ า, เสือผ้า, เครื องจักรสาน, ภาพวาด, ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็ นแหล่ง
รวมงานศิลปะทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึง ท่านสามารถเลือกซือของฝากในราคาย่อมเยาว์ได้ทีนีอีกด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที SAPHIR HOTEL YOGYAKARTA / JOGJAGATAR PLAZA หรือเทียบเท่ า 4*
พระราชวังสุ ลต่าน – พระราชวังนํา – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – ศู นย์เครืองเงิน – บาหลี - เดนพาซาร์
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุ ลต่าน” ทีเต็มไปด้วยสิ งของลําค่าในวัง และเครื องใช้
ต่างก่อนทีกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะลีภัยและเปลียนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื องบรรณาการต่างๆ และ
ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ งลําค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ทีมีความเป็ นมาน่ าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรม
ชวา จากนันนําท่านชม พระราชวังนํา Tamansari Water Palace เป็ นสถานทีพักผ่อนของสุลต่าน ภายในมี
สระขนาดใหญ่ เพือให้สาวสรรกํานัลในว่ายนําเล่นเบิกบานสําราญใจ โดยมีอาคารทีประทับของสุ ลต่านอยู่
ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายนําของมเหสี และธิดาของสุ ลต่านจะแยก
ออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวนขนาดใหญ่ทียังคงความสวยงาม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR ศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใหญ่ทีสุดในโลกสร้าง
ขึนโดยกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็ นสถูปแบบมหายาน สันนิ ษฐานว่าสร้างราวคริ สต์ศตวรรษที 7-9
หรื อพุทธศักราช 1393 ตังอยูท่ างภาคกลางของเกาะชวา บนทีราบเกฑุ ทางฝั งขวาใกล้กบั แม่นาํ โปรโก ห่ าง
จากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนันรังสรรค์ขึนด้วย
ความรักความศรัทธาอย่างเปี ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรี วิชยั ประติมากรรมแต่ละชิ นได้รับการ
จัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนยั ถึงธรรม ธรรมชาติ หรื อจักรวาล โดยสร้างขึนจากหินลาวา
มีพืนทีโดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รู ปทรงด้านฐานเป็ นสี เหลียมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร
แต่ละด้านมีบนั ไดและซุม้ ประตูขึนสู่มหาเจดีย ์ ซึงมีทงหมด
ั
10 ชัน ชัน 1-6 มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี เหลียม ส่ วน
ชันที 7-10 มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกลม
ส่ วนฐานของบุ โรพุทโธ ประกอบด้วยขันบันไดใหญ่ 4 ขัน กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ
เป็ นภาพทีแสดงให้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ทียังข้องอยูใ่ นกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนา
ทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนีจัดอยูใ่ นขันกามภูมิ
ในส่ วนทีสอง คือส่ วนบนของฐานนัน ผนังทังด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื องราวเกียวกับพุทธประวัติและ
ชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนีถือเป็ นขันรู ปภูมิ คือขันตอนทีมนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมา
ได้บางส่วน ส่ วนทีสาม คือส่ วนของฐานกลมทีมีเจดีย์ทรงระฆังควํา จํานวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุดว้ ย
พระพุทธรู ป ตังเรี ยงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ซึงเป็ นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ
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จํานวน 72 นัน หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รู ป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียท์ ี
เป็ นรู ปบัวผลิบานนันบ่งบอกถึงการรู้ตืนและเบิกบาน ส่วนพระเจดียอ์ งค์ใหญ่นนภายในไม่
ั
ได้บรรจุสิ งใดไว้
อาจสือให้เห็นถึงความว่าง อันถึงทีสุ ดของนิ พพานแล้ว ย่อมไร้ลกั ษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่ วนนี ถือเป็ นขัน
อรู ปภูมิ ทีมนุษย์ไม่ผกู พันกับทางโลกอีกต่อไป จากนันนําท่านสู่ ศู นย์เครืองเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการ
ทําเครื องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝี มือทีประณี ต
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางสู่เดนพาซาร์ โดยเทียวบินที GA254 หรือ GA252 1815-2035
ถึงสนามบินนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านเข้าสู่ทีพัก
พักที EDEN HOTEL KUTA / GRAND WHIZ HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ า 4*
บาร็องแดนซ์ –ศู นย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด - หาดจิมบาลัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊ านซ์ BARONG DANCE เป็ น
เรื องราวการต่ อสู้ร ะหว่างความชั วและความดี บาร็ อ ง คื อตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัต ว์ในเทพนิ ยาย มี
ลักษณะเป็ นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ ายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็ องมีอาํ นาจในการรักษาโรค
ต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็ อง คือรังดา ราชินีแห่ งนรก ซึงชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ
กัน ตามบทละครบาร็ องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดี
และความชัวเสมอ สําหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนีคือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต นําท่านชม ศู นย์ ผ้าบา
ติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รู ปแบบ และสี สันของผ้า ซึ งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทัวไป
จากนันนําท่านเดินทางขึนสู่หมู่บ้านคินตามานี ทีมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์พนเมื
ื อง พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ซึง
อยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตังอยูบ่ นระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขา
ไฟกูนุงบาร์ตูร์นี เป็ นหุบเขาทีงดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริ เวณนี จะมีอากาศเย็นตลอดทังปี ใกล้
กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบบาร์ ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึงเกิดจากการยุบตัวของ ภู เขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึงมีขนาด
ใหญ่ทีสุ ดและตังอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟทียังคุกรุ่ น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ สมควรแก่ เวลานําท่านสู่
วัดเตียร์ ตา อัมปี ล TIRTA EMPUL TEMPLE วัดนําพุศักดิสิทธิ ซึงคนไทยมักจะเรียกกันว่ า วัดตัมปะก์ ซี
ริง วัดแห่งนีตังอยูใ่ นบริ เวณหมู่บา้ นตัมปะก์ซีริง ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผยู้ ิ งใหญ่ของ
เบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลัก อนุ สรณ์ สถานในชัวคื น ด้วยเล็บมือตน สิ งปลูก สร้างนี คืออนุ สรณ์สถานแห่ ง
ราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณี ปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึงจะทําให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนางสนมผูว้ ายชนม์
กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่ อนําศักดิสิ ทธิ ซึงปั จจุบนั นี ยังมีนาํ ผุดขึนมาตลอดเวลา เชือ
กันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึนตอนทีเจาะพืนพิภพเพือสร้างบ่อนําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที
แห่งนีถูกสร้างขึนราวศตวรรษที 10 ว่ากันว่านําในสระมีอาํ นาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อ
ออกมาลงในบ่อ ทีชาวบาหลีนิยมมาชําระร่ างกายให้บริ สุทธิ หลังจากถวายเครื องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่ งสระ
นําแล้ว หญิ งและชายจะแยกไปอาบนํากัน คนละด้าน แม้นาํ จะมาจากแหล่งเดี ยวกันแต่ จะมีท่อแยกเพือ
ประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้ านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทีตังอยู่บนเขา
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ใกล้ๆ ตัววิหาร จากนันอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซือสิ นค้าพืนเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ ง
พืนเมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที “ตลาดปราบเซียน” นําท่านช้อปปิ งที ตลาดอู
บุด ไม่เป็ นเพียงย่านทีสําหรับผูท้ ีใฝ่ หาเรื องราวของความสุ ขและเรื องทีสุ นทรี ยใ์ นอารมณ์เพียงเท่านัน แต่
เป็ นแหล่งช็อปปิ งทีเป็ นการเติมเต็มความอิ มให้การช็อปปิ งเต็มรู ปแบบอีกด้วย ตลอดถนนมังกี ฟอเรสท์ ที
ทอดยาวผ่านใจกลางอูบุดทีมีความเก่าแก่และใหม่ผสานกัน อย่างลงตัว ตลาดแก่งนี สามารถหาซือสิ นค้า
ประเภทหัตถกรรม ตะกร้าจากหมู่บา้ นเทงกานัน และผ้าซุมบ้า และจะเจอสินค้าประเภทเสือผ้าทีมีการตัดเย็บ
ขายแบบทันสมัยและมีสินค้าแบรนด์เนมวางขายแบบหายใจรดต้นคอกันได้เลยทีเดียว และหากเป็ นสิ นค้า
ของฝากเล็กๆ น้อยก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน และทีสําคัญหากเดินทางเทียวในย่านนี ก็จะมีกลิ นหอมตลอดถนน
กลิ นหอมของนํามัน หอมระเหย เที ยนหอม ธูปหอม หอมที วางขายแทบทุ ก ร้านหากใครที สนใจสิ น ค้า
ประเภทนี ในย่านนี ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว จากตลาดแห่ งนี เดินทางตรงไปทีหัวมุนถนนมังกี ฟอเรสท์ก็มี
สินค้าวางขายกองๆ อยูไ่ ม่นอ้ ยเช่นกัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที EDEN HOTEL KUTA / GRAND WHIZ HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ า 4*
วัดเม็งวี–เบดูกลั –ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลนั ดานู–วิหารตานะห์ ลอ็ ต - หาดจิมบารัน
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําท่านสู่ วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun
เป็ นวัดทีสําคัญซึงก่อสร้างตังแต่ปี พ.ศ. 2177 ทังยังเป็ นวัดทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของบาหลีอีกด้วย วัด
แห่งนีเป็ นวัดหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวี ความโดนเด่นของวัดแห่งนีคืออาคารทีมีหลังคาทรงเมรุ หลาย
ชันกว่า 29 แห่ง เป็ นการจําลองจักรวาลตามคติความเชือของศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็ น เจดียส์ ูงใหญ่ (เมรุ ) ที
สือถึงเขาพระสุเมรุ อนั เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล หรื อสระนําทีรอบล้อมวัด เปรี ยบดัง มหาสมุทรสีทนั ดร ทัง
ยังมีการตกแต่งสวนและการจัดการคูเมืองทีดีอีกด้วย จากนันนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาทีมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี “เทือกเขาเบดูกลั ” ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บา้ น ทีสวยงามทีตังอยู่บนเทือกเขา ชม
สวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์พนเมื
ื อง
นําท่ านชมปุ รา อู ลัน ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan ที อยู่ในระดับความสู ง 4,300 ฟุต จาก
ระดับนําทะเล วัด นี เป็ นวัด ที เก่ าแก่ สร้ างขึ นในสมัยศตวรรษที 17 ชาวเบดูกุลสร้ างวัดแห่ งนี เพือเป็ นที
สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของพวกเขา เดิมทีนนวั
ั ดนีตังอยูร่ ิ มนํา แต่นาํ ในทะเลสาบแผ่มากว้าง
ขึนเรื อยๆ เลยทําให้วดั นีมาอยูก่ ลางนํา ด้วยความสําคัญ และทัศนียภาพทีสวยงามของวัดอุลนั ดานู ภาพวัดถูก
ตีพิมพ์ในธนบัตรใบละ 50,000 IDR ด้วย ลักษณะเด่นตรงศาลาซึงมีหลังคาทรงสูงทีรี ยกว่าเมรุ มุงด้วยฟาง
ซ้อนกันถึง 11 ชัน สวยงามมาก วัดแห่ งนี ตังอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน Lake Bratan เป็ นทะเลสาบทีมีมนต์
ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขันบันไดทีค่อยๆ ลาดตําลง เป็ นทะเลสาบทีมีชือเสียง ในตอนเช้าหากปราศจากหมอก
จะได้เห็นวิวทีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง Mount Angung ทางทิศตะวันออกนอก นําท่าน
เดินทางสู่จุดชมวิวทีงดงามทีสุดของเกาะบาหลี ทีวิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนีตังอยูเ่ หนื อผืนดินบนแท่นหิ น
ซึงเกิ ดจากการถูก คลืนกัด เซาะ หอสี ด าํ และเถาไม้เลือยเหนื อหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึก ถึง
ภาพวาดอันประณี ตของจีน คูหาทีรายรอบวัดคือทีอาศัยของงูศกั ดิสิทธิ ซึงอยูอ่ ย่างสันโดษโดยไม่ถกู รบกวน

เย็น

วันทีห้ า
เช้ า

เทียง
14.55 น.
15.55 น.
17.25 น.
21.00 น.

อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านัน แต่นกั ท่องเทียวสามารถขึนชมทัศนี ยภาพทีงามจับตา
ยามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้กนั สถานทีแห่งนีจึงเป็ นทีรู้จกั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรื อ “ดินแดนใน
ทะเล”
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตส์ บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ ามกลางบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน
พักที EDEN HOTEL KUTA / GRAND WHIZ HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ า 4*
ช้ อปปิ งย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – เดนพาซาร์ – จาการ์ ต้า - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ งย่าน คูต้า เซ็นเตอร์ เพือให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทังหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอืนๆ
อีกมากมาย จะเรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ งทีใหญ่ทีสุดของบาหลีก็ว่าได้เพราะทีนี เป็ นแหล่งทีรวมสิ นค้าทีม
ในทุกๆ ตลาดเอามารวมกันทีตลาดแห่งนีไม่ว่าจะเป็ น อิกตั ตระกร้าสาน ผ้าซุมบ้า ร้านขายของเก่า แกลเลอรี
ขายรู ปไปจนถึงเสือผ้าทีทันสมัย เสือผ้าชายหาด ชุดว่ายนํา และแบบตัดเย็บเองและแบบผลิตจากโรงงานและ
มีสินค้าประเภททอมือ สินค้าปัก และเครื องเงิน เครื องทอง งานแกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ เพือการตกแต่งบ้าน
และสวน รวมไปถึงร้านค้าทีทันสมัยต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินสู่ เมืองจาการ์ ต้า โดยสายการบินการ์ รูด้าอินโดนีเซีย เทียวบินที GA413 หรือ GA409 1335-1435
ถึงสนามบินเมืองจาการ์ ต้า เพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางจากจาการ์ ต้า เทียวบินที GA864
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ 6-10 ธ.ค.2556***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดียวเพิม

31,999.- บาท
31,499.- บาท
30,999.- บาท
5,500.- บาท

อัตราค่ าบริการ ***28 ธ.ค. 2556-01 มกราคม 2557***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดียวเพิม
***กระเป๋ าเป้ Samsonite รับทีสนามบิน***

33,999.- บาท
33,499.- บาท
32,999.- บาท
6,500.- บาท

**เงือนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าทีส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ น
พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึนไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครื องบิน และภาษีนาํ มัน (ตัวกรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื องดืมทีระบุไว้
ในรายการ / ค่าทีพัก / ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการที
ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กบั เงือนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานีไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ น 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน ***รวมตลอดการ
เดินทางจ่ายทิป 25USD/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื องดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิ ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการ
เดินทางในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
5. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั

ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

