
 
 
 

 
 
 

 

 

♥จุดเด่น ♥ 
วงัสุลต่าน พระราชวงัอนัสวยสดงดงามของกษตัริย ์องคแ์รกจนกระทัง่องคปั์จจุบนั 

เกาะบาหล ีดินแดนท่ีงดงามดว้ยมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สวรรคบ์นดิน 
ภูเขาไฟคนิตามานี วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผูมี้ช่ือเสียง 

วหิารทานาห์ลอ็ต จุดชมวิวท่ีงดงาม ในเวลาเยน็จะ ผนืทะเลท่ียิง่ใหญ่ตดักบัโขดหิน 
วดัพราหมนันต์ มรดกโลก เป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู 

มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก พระเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดสร้างจากหินภูเขาไฟ 
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รายการทวัร์ : 

วนัแรก     เมืองเดนปาซาร์ (บาหล)ี– วดัเม็งว ี–วหิารทานาห์ลอ็ต   (-/L/D) 
04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ เอเชีย เจา้หนา้ท่ีคอย
  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง  
06.15 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินไทย Air Asiaเท่ียวบินท่ี FD396 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบิน งู รา ไรห์ เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี  
  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้พบไกดร์อรับคณะท่ีสนามบิน    
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือวดัเม็งวท่ีีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6วดัของบาหลี

อดีตวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็วสีร้างตอนศตวรรษท่ี 17 เป็นวดัท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็ว ีโดยก าแพงประตูวดั ก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายวจิิตรบรรจงหลงัคาปูดว้ย
หญา้อลงัส่ิงก่อสร้างดา้นในตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลีมีสระน ้าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางวิหารทานาห์ล็อต(Pura Tanah Lot)วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไว้

เพื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทร
อินเดียท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกัยามเยน็ 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUTA CENTRAL PARK HOTEL BALIหรือเทียบเท่า 4 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง  อูบุด - เทมภัคสิริงค์–คินตามานี –สวนสาธารณะ GWK    (B/L/D)           
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเยี่ยม หมู่บ้านอูบุดแหล่งก าเนิดศิลปะ วฒันธรรมต่างๆของบาหลี หมู่บา้นแถบภูเขาอนัสวยงาม หมู่บา้นแห่ง
น้ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากในดา้นศิลปะและธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ นกัท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมความงดงามของ
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การท านาแบบขั้นบนัไดตามเทือกเขาของอูบุดได ้นอกจากน้ีอูบุดยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั วดั พิพิธภณัฑแ์ละหอ้ง
แสดงภาพหลายแห่ง รวมทั้งยงัมีร้านอาหารและร้านกาแฟเปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากอีกดว้ย 
หลงัจากนั้นเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ ธีร์ตะอัมปุล(เทมภัคศิริงค์)สร้าง
ในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น 
ชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลีปัจจุบนักย็งัมี
ความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและ
จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการ
ตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดด
เด่นไม่เหมือนใครท่านสามารถผ่านชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามานีตั้งอยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บน
เกาะบาหลี คินตามณี (Kintamani) คือช่ือหมู่บา้นท่ีสวยงาม ไดช่ื้อมาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ริมปากปล่อง
ภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี
ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area) บริเวณน้ีเป็นปากปล่องภูเขาไฟ ท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเม่ือประมาณ 
30,000 ปีมาแลว้ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเพเนโลกนั (PeneloganBatur) และคินตามณี (Kintamani) แต่ละหมู่บา้นจะ
มีวิวให้ชมอย่างเพลินตา รวมทั้ งร้านขายผลไมเ้มืองหนาวสดๆ ระหว่างทางจะตอ้งพบกับ ปุรา อูลนัดานูบาตูร์ 
(PuraUlun Danu Batur) ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากี นอกจากจะเป็นวดัท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของคนบาหลีแลว้ บรรยากาศของวดัน้ีกย็งัดีมากดว้ย เพราะเน่ืองจากอยูใ่นท่ีสูงจึงมีหมอกปก
คลุมไปทัว่บริเวณ ท าใหดู้ขลงัและดูศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งข้ึนไปอีก 
 
 
 
 
       
 
 

 จากนั้นน าท่านชม กาเวก้า้GWK Culture Park สวนพระวิษณุ ท่ีทางรัฐบาลตั้งใจจะแสดงข้ึนมา เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ คือ สวนพระวษิณุ (GWA Culture Park)เพ่ือสักการะองคพ์ระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั เพ่ือเป็นศิริ-
มงคล ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพ ของเวิง้อ่าวบาหลีท่ีขอดเขาหากนับริเวณทางตอนใตไ้ดจ้ากท่ีน่ี นอกจากงาน
สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่มากมายแลว้ ดา้นในยงัสามารถชมการแสดง New Barong Keris Performance Show 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUTA CENTRAL PARK HOTEL BALIหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สาม รับ-ส่งสนามบิน – เมืองยอร์คยาการ์ต้า - พระราชวงัสุลต่าน – พระราชวงัน า้ –วดัปรัมบานัน(B/L/D) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางไปสนามบิน เมืองเดนปาซาร์ 

08.00  ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยาการ์ต้าโดยสายการบินไทย Air Asiaเท่ียวบินท่ี QZ 8448 
08.10  เดินทางถึงเมืองยอร์ยาการ์ต้า พบมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) 
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 น าท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน”ท่ีเต็มไปด้วยส่ิงของล ้ าค่าในวงัและ
เคร่ืองใชต่้างก่อนท่ีกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเคร่ืองบรรณาการ
ต่างๆ และห้องเก็บโบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่าสมยัก่อน ประวติัต่างๆ ท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของ
อารยะธรรมชวา  

 
 
 
 
  
 
 
 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังน ้า (Water Palace)เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพ่ือให้

สาวสรรก านลัในว่ายน ้ าเล่นเบิกบานส าราญใจ โดยมีอาคารท่ีประทบัของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ 
ในสระไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนสระว่ายน ้าของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวน
ขนาดใหญ่ท่ียงัคงความสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัปรามบานัน(Prambanan)เป็นศาสนสถาน ฮินดูท่ีมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดของ
อินโดนีเซีย  มี ลกัษณะเป็นหมู่ศาสนสถานฮินดู  (Hindu  Temple  complex)  ตั้งอยูบ่นเกาะจาวา  (Java)  (ไทยเรียกชวา)คน
ทอ้งถ่ินอินโดนีเซียเรียก  ปรามบานนั  วา่  วดัโลโร  จองรัง  (LoroJongrang  Temple)  เป็น ศาสนสถานของฮินดูท่ียิ่งใหญ่
และงดงามไปดว้ยลวดลายแกะสลกัหินอนัวิจิตรกษตัริยท่ี์ครองราชยต่์อจาก พระเจา้บาลีตุงทรงพระนามวา่  พระเจา้ทกัษา
(ค.ศ. 910 – ประมาณ  ค.ศ. 919)  พระองคอ์าจจะเป็นผูส้ร้างเทวสถานปรามบานนักไ็ด ้  เทวสถานแห่งน้ีใหญ่โตมาก  มี
วิหาร  156 หลงัอยูร่อบๆกลุ่มวิหารขนาด ใหญ่  8  หลงัซ่ึงรวมกนัอยู ่ ตรงกลาง โดยมีวิหารของพระศิวะเป็นเทวสถานท่ี
ส าคญัและเด่นท่ีสุด และท าเป็นระเบียงภาพสลกันูนตามระเบียงซ่ึงแสดงตอนต่างๆเร่ืองรามายณะกอ็าจถือ ไดว้า่เป็นต ารา
ของคมัภีร์ศาสนาฮินดู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัINDAH PALACE HOTEL YOGYAKARTAหรือเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัที่ส่ี  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ–วดัเมนดุด– วดัปะวน - มาลโิอโบโร    (B/L/D) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

   
น าท่านเขา้ชม มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ (BOROBUDUR)เป็นสถูปขนาดใหญ่ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกน้ี สร้างข้ึนในสมยัราชวงศไ์สเลนทราในชวากลางเม่ือราว ปี 778 – 856 หรือก่อนนครวดั 300 ปี และก่อนโบสถ์
นอตเตรอะดามในฝร่ังเศส 200 ปี และไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มี
ลกัษณะเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบดว้ยจตุัรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตท่ีช่วยก าหนดจิตขณะท าสมาธิ) หากมองจาก
พ้ืนดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซ่ึงเป็นรูปแบบของจกัรวาลท่ีมีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนดว้ยกนัคือ 
ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสของรับองคส์ถูปและยอดฉตัร ถา้เดินตามเสน้ทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวนัออกกา้วข้ึน
อนุสรณ์สถานท่ีลดหลัน่เป็นชั้น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเขม็นาฬิกา จะเห็นวา่รูปนูนแกะสลกัและ
รูปป้ันทุกชั้นลว้นเป็นส่วนส าคญัขององคร์วม บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจกัรวาลตามความเช่ือ
ของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต ่าสุด)รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลกัชั้น
ล่างสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความปีติของโลกน้ีและการถูกท าโทษ น าท่านเดินทางสู่ ศูนยผ์า้บาติก ท่านจะไดท้ราบถึง
กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากผา้บาติกทัว่ไป จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์คร่ืองเงิน 
ท่านจะไดช้มการสาธิตการท าเคร่ืองเงิน โดยช่างฝีมือท่ีประณีต 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
น าท่านชม  วดัเมนดุด (CandiMendut)น าท่านชม   องคพ์ระปางปฐมเทศนา  ซ่ึงเป็นองคด์ั้งเดิมท่ีอยูม่าตั้งแต่การสร้างวดัน้ีแลว้ โดยขา้ง

กนันั้นเอง   มีรูปสลกัหินพระโพธิสัตว ์อีก 2 องค ์ อยูข่า้งเคียงกนัดว้ย จดัไดว้า่เป็นหน่ึงในสุดยอดพระหมู่ท่ีสวยงาม
อีกแห่งหน่ึง 

ต่อจากนั้นน าทุกท่านไปเท่ียวกนัต่อท่ีจันทิปาวน (CandiPawon) วดัทางพุทธศาสนาท่ีอยู่ใกลเ้คียงบุโรพุทโธ แมจ้ะเป็นวดัเล็กๆ แต่
ภายในนั้นกมี็ส่ิงสวยงาม ศิลปะท่ีงดงาม มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก  



- 6 - 

 

หลงัจากท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีธรรมสถานจนอ่ิมบุญแลว้ เยน็ๆ ค ่าๆ อยา่ลืมแวะเดินเล่นท่ี  ถนนมาลโิอโบโร 
(JalanMalioboro)อารมณ์แบบถนนคนเดินบา้นเราท่ีถือวา่ข้ึนช่ือของเมือง ยอกยาการ์ตา้ ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่อนัเป็น
ศูนยก์ลางของ  ยอกยา ท่ีน่ีมีของหลากหลายชนิด และท่ีถูกใจสาวๆ นกัชอ้ป 

 
ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัINDAH PALACE HOTEL YOGYAKARTAหรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 
วนัที่ห้า  อสิระเวลาในการท่องเที่ยว – ส่งสนามบินยอร์คยาการ์ต้า (B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระเวลาใหท่้านไดพ้กัผอ่นและเลือกท่องเท่ียวไดต้ามอธัยาศยั 
  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองยอร์คยาการ์ตา้ 
11.00 น. เดนิทางถึงสนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า 
12.55 น. น าท่านเดนิทางสู่  เมือง จาร์กาต้า โดยสายการแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน QZ 7557 
13.15 น. เดนิทางถึง เมือง จาร์กาต้า 
 เปลีย่นเคร่ืองเพ่ือเดนิทางต่อกลับกรุงเทพฯ 
16.45 น. เดนิทางจากเมือง จาร์กาต้า สู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QZ 252 
20.10 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพด้วยความประทับใจ 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

                                           อตัราค่าบริการ 

   พกัห้องคู่     ท่านละ 28,900 บาท  
   พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม    ท่านละ          5,000 บาท 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 
7 – 11 / 14 – 18  ต.ค. 58 
4 – 8 / 18 – 22 พ.ย.58 

 
อตัราค่าบริการ 

 
                         พกัห้องคู่     ท่านละ 30,999 บาท  

   พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม    ท่านละ          5,000 บาท 

21 – 25ต.ค58 
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25 – 29 พ.ย. 58 

2 – 6 / 3 – 7 / 9 – 13 ธ.ค. 58 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป กลบั โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าสัมภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 20ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ   
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ)   ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่  
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าพาหนะน าเท่ียวตลอดรายการ     ค่าเคร่ืองด่ืม(น ้าเปล่า) วนัละ 2 ขวด 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัไดท้  าไว ้

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่นวนัละ 5 USD ต่อวนัต่อลูกค้า 1 คน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ   
 ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว   ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินพิกดั    ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวา่ท่ีปรับข้ึนแลว้ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2550 ผูโ้ดยสารจะตอ้ง

จ่ายช าระเพิ่มเติม 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 15 วนั  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010  จ ากดั 
        เลขทีบ่ัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์ 
 2.ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลกัษณะวลิาศ 
    เลขทีบ่ัญชี  008 – 2 - 425138 ธนาคารกสิกรไทย   สาขาบางล าพู (บัญชีออมทรัพย์ ) 

               3.โอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟ๊กซ์มาที ่  02-2824909 

 
หมายเหตุ 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
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 อตัราค่าบริการน้ีส าหรับคณะ เดินทางอย่างต ่า 15 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์ า
เท่ียวจากเมืองไทย แต่จะมีมคัคุเทศกท่ี์บาหลีรอรับท่าน (พูดภาษาองักฤษ) 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน   
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วนั ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์  50 % 
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง 
อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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