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เกาะบาหล ี ดินแดนทีง่ดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 
และวฒันธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดิน 
ท่านจะไดพ้บกบัการแสดงพื้นเมือง ระบาํบาร็อง ขนานแทแ้ละดั้งเดิมของบาหลี 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พร้อมมคัคุเทศกท่ี์ชาํนาญงานคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

เก้นติง้ ไฮแลนด์ สัมผสัอากาศหนาวเยน็ 

ช้อปป้ิงสุดมันส์ เสน่ห์ของเอเชียที ่... มาเลเซีย... 
(5 วนั/ 4 คืน) โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH 

บินหรู อยู่สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว  
 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู – กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์  ( มาเลเซีย ) – บาหลี ( อินโดนีเซีย ) – วัดอูลูวาตู           
หาดจิมบารัน – ซีฟู้ด เมนู (--/--/D) 

04.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนเดินทาง 

06.20 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่กวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 797  
(บริการอาหาร และ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

09.30 น. ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแวะตอ่เคร่ืองสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) 
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12.25 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)  
โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH 851 (บริการอาหารและ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินงห์ูราลยั เกาะบาหล ีเมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ หลงัผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว ให้ทา่นได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์อสัดงที่ วัดอูลูวาต ู(Pura Luhur Uluwatu) เป็นวดัหลกั
ประจ าท้องทะเลอินเดียโดยมีความสงู 70 เมตร ตัง้อยูบ่นไหลเ่ขา ริมหน้าผาทางใต้สดุของเกาะบาหล ีซึง่วิหารแหง่นี ้
ได้มีการสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมป ูกรููตนั และ ดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชครัง้บรรพกาลวา่กนันกับวชทา่นนี ้
เข้าถึงโมกษะหรือความหลดุพ้น ณ วดันี ้ประตผูา่ซีก หรือ จนัดี เบินตาร์ ของวดันีไ้มธ่รรมดาตรงที่ด้านข้างสลกัเป็น
ลกัษณะของปีก สว่นทางเข้าสูล่านวดัชัน้ท่ีสองประจ ายามโดยรูปปัน้พระพิคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนบัถือวา่เป็นเทพผู้
ปัดเป่าอปุสรรคสถานชัน้ในสดุอนัศกัดิ์สทิธ์ิ หรือ เจโรอนั นัน้ได้เฉพาะผู้ ท่ีจะสวดบชูาเพ่ือเทพแหง่ท้องทะเล และ
นอกจากนีเ้ราจะได้พบกบัฝงูลงิจ านวนมากซึง่อาศยัอยูภ่ายในวดัแหง่นี ้ 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคารซีฟู๊ ด  ณ หาดจิมบารัน (1) 
 พิเศษ !!! อัพเกรดอาหารมือ้ส าคัญให้ทุกท่านได้ลิม้ชิมรส เมนูอาหารทะเล ( ซีฟู้ด )   
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTON KUTA HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่สอง หมู่บ้านคินตามานี – ภเูขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ - ชมการแสดงบารองแดนซ์ – โรงงานกาแฟ และ 

ผ้าบาติก ช้อปป้ิงเคร่ืองเงนิ เคร่ืองทอง – ย่านอูบุด – ธีร์ตะอัมปุล ( วัดเทมภคัสิริงค์ )            (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (2)  
07.00 น. หลงัอาหารน าทา่นเดินทางขึน้สู ่หมู่บ้านคินตามานี ( Kintamani Villages) ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร 

และเป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหล ีจากนัน้น าทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟบาตูร์ ( Mount Batur) 
ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) เป็นทะเลสาบซึง่เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตร์ู ซึง่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในบาหลแีละตัง้อยูด้่านข้างภเูขาไฟท่ียงัคกุรุ่นอยู ่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี (Indonesian Buffet at Mentari 
Restaurant) (3) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูห่มูบ้่านบาตบูลูนั ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลเีก่ียวกบัการตอ่สู้ระหวา่ง
ความดี แทนด้วยสงิโตบารอง และแมม่ดร้ายรังดา ตวัแทนแหง่ความชัว่ เป็นการตอ่สู้กนัท่ีไมม่ีวนัสิน้สดุ แสดงให้เห็น
ถึงความเช่ืออยา่งหนึง่ของชาวบาหลทีี่เช่ือวา่เมื่อมีความดีแล้วยอ่มมีความชัว่ ดงัเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยางเพื่อให้
ชีวิตนัน้เกิดความสมดลุจากนัน้เดินทางไป Topati ชมอตุสาหกรรมการผลติ และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการท า
ผ้าบาติกแบบาหล ีเป็นงานฝีมือ แตล่ะขัน้ตอน และทา่นสามารถน าเสือ้มาเพ้นท์ลายตา่งๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็น
ของชัน้เยี่ยมที่สง่ออกจ าหนา่ยทัว่โลก จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานกาแฟ (Bali Coffee Plantation) ชมขัน้ตอน
การผลติกาแฟ และเลอืกสิน้ค้าจากโรงงานกาแฟ และยงัให้ทา่นได้ ช้อปปิง้ เคร่ืองเงิน และ เคร่ืองทองอนัขึน้ช่ือ 
จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงย่านอูบุด (Ubud Market) แหลง่ก าเนิดศิลปะ วฒันธรรมตา่งๆของบาหล ีหลงัจากนัน้
เดินทางสู ่วิหารศกัดิ์สทิธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล Tirta Empul Tem ple (เทมภคัศิริงค์ / Tempak siring) สร้างในศตวรรษ
ที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทาง ศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เทา่นัน้ ชมบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิ ซึง่มีต้นน า้มาจากภเูขาไฟซึง่ชาวบาหล ี
ปัจจบุนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เมื่อใครได้อาบน า้ศกัดิ์สทิธ์ินีจ้ะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่
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เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามกบัการตกแตง่วดัในแบบสไตล์บาหลเีซียนแท้ๆ ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่
เหมือนใคร ทา่นสามารถผา่นชมบ้านพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตัง้อยูบ่นเขาใกล้ๆ ด้วยจากนัน้น าทา่น
เดินทางสู ่วัดถ า้ช้าง ( Pura Goa Gajah / Elephant Cave) เป็นสถานท่ีส าคญัแตไ่มม่ีช้าง ยกเว้นรูปปัน้พระคเน
ศเศียรช้างที่อยูภ่ายใน มีจารึกในใบลานซึง่เช่ือกนัวา่สถานท่ีแหง่นีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของพระในพระพทุธศาสนา ปาก
ถ า้แหง่นีเ้ป็นเศียรใหญ่ยกัษ์อนันา่กลวั ภายในถ า้มีรูปปัน้ศิวลงึค์สามองศ์ สลกัขึน้จากศิลา หนึง่ก้อนและ
ตัง้อยูบ่นฐานเดียวกนั เพราะเนื่องจากพระคเนศเป็นโอรสของพระศิวะ และลงึค์มีไว้เพื่อบชูาพระศิวะ ด้านหน้าปาก
ถ า้มีสระอาบน า้อนัศกัดิ์สทิธ์ิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร( Crispy Duck Dinner at Ambassador Restaurant) (4) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTON KUTA HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่สาม หมู่บ้านเม็งวี - วัดเม็งวี ( วัดทามันอายุน ) -ทะเลสาบเบดูกัลป์ – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) วิหาร

ศักดิ์สิทธ์ิทานาล็อท                                                                                                (B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (5)  
07.00 น. น าทา่นเดินทางผา่นประตเูทพเจ้าเข้าสู ่Tabanan ชมทศันียภาพสองข้างทาง การท านาบนไหลเ่ขาแบบขัน้บนัได 

เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลกูเรียงรายแบบท านาขัน้บนัได ผา่นชม “ปุระ” อนังดงามของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดินทาง
สู ่วิหาร Taman Ayun พบกบัวดัที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 6วดัของบาหล ีวัดทามาอายุน (เม็งวี) The Royal temple 

of Mengwi อดีตวดัหลวงของกษัตริย์หง่ราชวงศ์เม็งวีเป็นวดัที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์เม็งวีสร้าง
ในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน า้ล้อมรอบ บริเวณวดัอนังดงามหลงัจากนัน้เดินทางขึน้สู ่
เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้, ผกั, ต้นไม้ตา่งๆทศันียภาพของบาหล ี
ระหวา่งขึน้บนเทือกเขาเบดกูลั หมูบ้่านดชัท์และปรุะอนังดงามสองข้างทางขึน้ภเูขา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพืน้เมืองแบบบฟุเฟต์) (6) 
บา่ย น าทา่นชมต้นน า้ทิพย์แหง่พระศิวะ ท่ี วัดเบราตาน ให้ทา่นได้พกัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชมแทน่บชูาพระศิวะ

และ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึง่งดงามด้วยพนัธุ์ไม้และดอกไม้ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดปี ชม หลงัจากนัน้ น าทา่น
เดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงอูนัศกัดิ์สทิธ์ิของศาสนาฮินด ูซึง่สร้างไว้เพ่ือบชูาเทพเจ้าแหง่มหาสมทุรเป็นวิหาร
โบราณ สร้างขึน้ในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึง่สร้างไว้ริมมหาสมทุรอินเดียทา่นสามารถชมความงามและแบบการสร้าง
อนัแปลกตาของวิหารศกัดิ์สทิธ์ิ สวยงามยิ่งนกัยาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร( Crispy Duck Dinner at Ambassador Restaurant) (7) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTON KUTA HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) –  กัวลาลัมเปอร์ – เก้นติง้ ไฮแลนด์                                                 (B/--/--) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) 
 หลงัอาหารอิสระเวลาให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบักิจกรรมของโรงแรม หรือ เลอืกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึที่ร้านค้าบริเวณ

โรงแรม 
12.00 น. ได้เวลาอนัสมควรคณะพร้อมกนั บริเวณล๊อบบีโ้รงแรม ( เชคเอาวท์ ) เพื่อเดินทางไปสนามบิน 
16.25 น. อ าลา บาหล ีเดินทางสู ่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 850 
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( บริการอาหาร และ เคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง ) 
19.20 น. เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เก้นติง้ 

ไฮแลนด์   
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 เก้นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสโินระดบัชาติ บนยอดเขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต น า

ทา่นสู ่เก็นติง้ไฮแลนด์ โดยการนัง่กระเช้าลอยฟ้า ท่ีสถานี SKY WAY นัง่กระเช้าข้ามภเูขาที่ยาวที่สดุในเอเชีย 
เทคโนโลยีใหมล่า่สดุ ปลอดภยั รวดเร็ว ซึง่ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของมมุสงูที่สวยงาม ผา่นภเูขาและทิวไม้ที่ทา่น
ต้องประทบัใจ น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 3 ดาว บนยอดเขา อิสระให้
ทา่นได้พกัผอ่น หรือเลอืกบนัทกึภาพความประทบัใจ หรือสนกุสนานและเพลดิเพลนิกบัเคร่ืองเลน่ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้
ในร่มและกลางแจ้ง (คา่เคร่ืองเลน่ ไมร่วมในอตัราคา่บริการ) อาทิเช่น ซีมเูลเตอร์ ลอ่งแก่งชมสตัว์โลกล้านปี ตะลยุ
อวกาศ แขง่ขนัรถโกลคาร์ท เป็นต้น หรือเชิญหาความส าราญ เสีย่งโชคในสถานคาสโิน จากนัน้เชิญทา่นอิสระ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พัก เข้าพัก  ณ  FIRST WORLD HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่ห้า เก้นติง้ ไฮแลนด์ - ซิตีท้ัวร์ กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปป้ิงตึกแฝด – กรุงเทพฯ                                 (B/L/--) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9) 
 อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่น หรือ สนกุสนามกบัเคร่ืองเลน่ตอ่ หรือจะเสีย่งโชคในคาสโินระดบัโลกได้เวลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางสูใ่จกลาง กรุงกัวลาลัมเปอร์  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย หลงัอาหารน าทา่นชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ตกึ KL TOWER ท่ี

มีความสงูเป็นอนัดบั 4 ในบรรดาหอสงูสือ่สารในโลก ซึง่ใช้เป็นท่ีถ่ายทอดเสยีงส าหรับ วิทยแุละโทรทศัน์ (ไมไ่ด้ขึน้
ด้านบน) จากนัน้น าทา่นผา่นชมตกึรัฐสภา และบนัทกึภาพความประทบัใจที่ จัตุรัสเมอร์เดก้า สถานท่ีฉลองเอก
ราชหลงัจากที่องักฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึง่
ปัจจบุนัได้ใช้เป็นท่ีท าการของศาลสงูและยงัได้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีสวยที่สดุแหง่หนึง่ของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธง
ที่สงูที่สดุในโลก Union Jack สงูถึง 100 เมตรขององักฤษซึง่ได้ลดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซียขึน้แทน ในวนั
ฉลองเอกราช 31 สงิหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากบั
พระราชวงัของสลุตา่นมาเลเซีย จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝากสนิค้าขึน้ช่ือของมาเลเซีย ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่ท าจาก 
ดีบุกจากนัน้เลอืกซือ้ ช๊อคโกแลต และเยี่ยมชมร้าน ดิวตีฟ้รี จากนัน้อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ยา่นการค้าชัน้น าเพื่อ
ซือ้จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ที ่ห้างซูเรีย เลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั  

19.30 น. ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสูท่า่อากาศยานอบัดลุ อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
22.15 น. เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบินของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที ่MH 796 
23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

20-24 มี.ค. 57 29,999    บาท 29,499    บาท  28,499    บาท    9,900 บาท 
27-31 มี.ค. 57 29,999    บาท 29,499    บาท  28,499    บาท    9,900 บาท 
3-7 เม.ย. 57 30,999 บาท 30,499    บาท 29,499    บาท 9,900 บาท 
24-28 เม.ย. 57 29,999    บาท 29,499    บาท  28,499    บาท    9,900 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 30 
วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท 
 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
นอกรายการ 

ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู ่ ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ ค่านํ้ าหนกัท่ีเกินพิกดั 
ค่าธรรมเนียมสมัภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ี น า้หนักไม่เกนิ 30 

กก.   
ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น วนัละ 3 USD  ต่อคน / ต่อวนั/ ต่อ 
ลูกค้า 1 คน 

ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย +  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน (พดูองักฤษ) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทาง 

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

ค่าภาษีสนามบินท่ีประเทศอินโดนีเซีย ( ประมาณ 28 US )  

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์  
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หมายเหตุ  
** ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้นเพ่ิมเติม ตามความเป็น
จริง  
** บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ เลือ่นการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะ ไม่ถึง 20 ท่าน   
** ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
** การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหวา่งทาํทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป     
4. ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียก
เกบ็ค่าน า้มนั เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

5. อตัราค่าบริการน้ีสาํหรับคณะ  เดินทางอย่างต ่า 20 ท่าน  ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์าํเท่ียวจากเมืองไทย 
แต่จะมีมคัคุเทศกร์อรับท่าน (พูดองักฤษ) / หรือ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกการเดินทาง 


