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 เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD)  
 

 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
 ชมสวนพระวิษณุ ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู 
 รับพรและสิริมงคลจากนํา้พุศักดิสิ์ทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
 รวมไฟลท์ภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแล้ว 
 มหาเจดยีบุ์โรพุทโธ “BOROBUDUR” สดุยอดศาสนสถานของศาสนาพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
 เทีย่วไฮไลทเ์มืองยอรค์ยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท 
 ชม วัดพรามนันต ์ ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก้  
 ชมเทอืกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบารต์ู วิหารอูลูวาตู 
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสดุงดงาม 
 ไฮไลท ์นาํสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจาํเกาะบาหลี 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทีบ่าหลี 3 คืนและยอรค์ยา 1 คืน 

 
 

 



| 2 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรียม์หาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 

03.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. นาํทา่นบนิลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เทีย่วบินที ่FD396  

RE-CHECK เอกสารสาํหรับใช้เดนิทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดนิทางถึงสนามบนินรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์  เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผา่นการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบนิ 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่วัเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ  สญัลกัษณข์องเกาะบาหลี , ผา่นชมอนสุาวรีย ์

บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลงัจาก
นัน้เดนิทางเขา้ชม อนสุาวรียม์หาภารตะ Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ  อนสุาวรีย์
ขนาดใหญ่ครึง่ตวั จาํลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณ ุ
พระผูป้กปอ้งโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ)์ 1 
ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮินด ูข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ 
เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็น
พาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 
ขนาดนํา้หนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณแุหง่นีมี้ความกวา้ง

โดยประมาณ 240 ไร ่และสถานท่ีแหง่นีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เชน่ ระบาํบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขก
เมืองอีกดว้ย  
จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู  ท่ีตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พรอ้มชมวิวทิวทศันท่ี์
งดงามอีกมมุหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนมุาน ลิงมากมายท่ีมาชมุนมุกนัท่ีวิหาร (กรุณาระวังแว่นตา , ปากกา , 
หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเดด็ขาด)     
คํ่า บริการอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคาร  แบบบาหลีดั้งเดมิ ณ ชายหาดจิมบาลัน  พเิศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสทอ้งถิน่ พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทติยลั์บขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
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จากน้ันนาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
วันทีส่อง       เดนพาซาร ์- ยอรก์ยาการต์้า – มหาเจดยีบุ์โรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท -  วัดพรามนันต ์ 
                  ย่านมาลิโอโบโร  (B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
นาํทา่นเดนิทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เทีย่วบินที.่...... 

นาํทา่นเดนิทางสู ่ มหาเจดยีบุ์โรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกสรา้งขึน้โดย
กษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถปูแบบมหายาน สนันิษฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท่ี 7-9 หรือพทุธศกัราช 1393 
ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑ ุทางฝ่ังขวาใกลก้บัแมน่ํา้โปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถปูบโุรพทุโธ อนังดงามนัน้รงัสรรคข์ึน้ดว้ยความรกัความศรทัธาอยา่งเป่ียมลน้ตอ่
พระพทุธศาสนาของชนชาวศรีวิชยั ประตมิากรรมแตล่ะชิน้ไดร้บัการจดัวางอยา่งงดงามลงตวัและมีความหมายอนัมีนยั
ถึงธรรม ธรรมชาต ิหรือจกัรวาล โดยสรา้งขึน้จากหินลาวา มีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐาน
เป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสักวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมีบนัไดและซุม้ประตขูึน้สูม่หาเจดีย ์ซึ่งมีทัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 
มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม สว่นชัน้ท่ี 7-10 มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ่ 4 
ขัน้ กาํแพงรอบฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมนษุยท่ี์ยงัขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพนั
กบัความสขุ สนกุสนาน ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่นนีจ้ดัอยูใ่นขัน้กามภมูิ ในสว่นท่ีสอง คือสว่นบนของฐาน
นัน้ ผนงัทัง้ดา้นนอกดา้นในมีรูปสลกัเรื่องราวเก่ียวกบัพทุธประวตัแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถื้อเป็น
ขัน้รูปภมูิ คือขัน้ตอนท่ีมนษุยห์ลดุพน้จากกิเลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นท่ีสาม คือสว่นของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงั
ควํ่า จาํนวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรูป ตัง้เรียงรายอยู ่ 3 ระดบั โอบลอ้มพระเจดียอ์งคใ์หญ่ซึ่งเป็น
สญัลกัษณส์ดุยอดของบโุรพทุโธ จาํนวน 72 นัน้ หากพิจารณาในทางธรรมแลว้หมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 
1 และฐานพระเจดียท่ี์เป็นรูปบวัผลิบานนัน้บง่บอกถึงการรูต่ื้นและเบกิบาน สว่นพระเจดียอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไมไ่ดบ้รรจุ
สิ่งใดไว ้อาจส่ือใหเ้ห็นถึงความวา่ง อนัถึงท่ีสดุของนิพพานแลว้ ยอ่มไรล้กัษณ ์ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนีถื้อเป็นขัน้อรูปภมูิ ท่ี
มนษุยไ์มผ่กูพนักบัทางโลกอีกตอ่ไป จากนัน้นาํทา่นสู ่ศนูยเ์ครื่องเงิน ทา่นจะไดช้มการสาธิตการทาํเครื่องเงินอยา่ง
ละเอียด โดยชา่งฝีมือท่ีประณีต 
จากนัน้นาํทา่นชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีไดส้รา้งขึน้เป็นท่ีสาํหรบัเก็บนํา้ศกัดิส์ิทธ์ิเพ่ือชาํระลา้งจิตใจ 
จากนัน้นาํทา่นชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดยสนันิษฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ล่ียกนักบับโุรพทุ
โธ 
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โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่หมูบ่า้น Mendut หา่งจากกลุม่วดับโุรพทุโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแหง่นีถ้กูคน้พบในปี 1836 อยู่
ในสภาพซากปรกัหกัพงัจนกระทั่งไดร้บัการบรูณะในปี 1897 ในปัจจบุนัยงัมีพระสงฆจ์าํพรรษาอยูใ่นวดันี ้ซึ่งในระหวา่ง
การบรูณะบโุรพทุโธ นกัโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจท่ีพบวา่ วดัทัง้ 3 แหง่นี ้ตัง้อยูใ่นตาํแหนง่ท่ีเป็นเสน้ตรงเดียวกนั ทาํ
ใหน้กัโบราณคดีสว่นหนึ่งเช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึ่งของบโุรพทุโธ 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้นาํทา่นชม วัดพรามนันต ์ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นตาํนานเรน้ลบัแหง่เทพเจา้ฮินดู
ทัง้สาม ชมตน้กาํเนิดรามายนะและเจดียส์ามองคท่ี์เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามมหศัจรรยต์าํนานเทพแหง่ฮินด ู 



| 5 

 

 
จากนัน้นาํทา่นชอ้ปป้ิง ย่านมาลิโอโบโร  ถนนสายนีเ้ป็นศนูยก์ลางของยา่นทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุของยอกยาการต์า ราย
ลอ้มไปดว้ยโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมายในบรเิวณใกลเ้คียง ทางเทา้ทัง้สองขา้งของถนนเตม็ไปดว้ยแผงขาย
ของเล็กๆ ท่ีขายสินคา้หลากหลาย ในตอนเย็นมีรา้นอาหารกลางแจง้รมิถนนหลายแหง่ท่ีเรียกวา่ lesehan ซึ่งเปิด
ดาํเนินการอยูต่ามถนน น่ีคือถนนของศลิปิน นกัดนตรีขา้งถนน จิตรกร และศลิปินอ่ืนๆ จดัแสดงผลงานสรา้งสรรคข์อง
พวกเขาบนถนนสายนี ้ไมช่ดัเจนสาํหรบันกัทอ่งเท่ียว แตส่าํหรบัประชากรในทอ้งถ่ิน ถนนดา้นขา้ง ตรอก และโครงสรา้งท่ี
นาํไปสูม่าลิโอโบโรมีความสาํคญัพอๆ กบัตวัถนนเอง 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนาํท่านสู่ทีพั่ก INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม        ยอรก์ยาการต์้า – เดนพาซาร ์- ทานาลอท                                                 (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นเดนิทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เทีย่วบินที.่...... 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทานาลอท เช่ือกนัวา่มีงเูทพเจา้ลายศกัดิส์ิทธ์ิคอยปกปักรกัษา
อยูภ่ายใตว้ิหารงดงามยิ่งนกัยามพระอาทิตยต์กดนิ ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจดุชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิ
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หารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับญุดายงัระวาดีท่ีบาํเพ็ญศีลภาวนาและศกัดิส์ิทธ์ิมากเป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชม
วดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครดงั ดอกแกว้การะบหุนิง และภาพยนตรเ์รื่องตา่งๆ 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันทีส่ี่     วัดเบซากีย ์-  เทอืกเขา Kintamani -  วิหารศักดิสิ์ทธิ์ เทมภัคศิริงค ์             (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางเข้าชม บาหลีสวิงค ์Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชาํระเพิม่ 10 USD)  ทาํกิจกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนั่ง
ชิงชา้ขนาดยกัษแ์กวง่เหนือหนา้ผาและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งนั่งชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม  
 จากนัน้เดนิทางสู่  วัดเบซากี  THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวดัท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสดุของ บาหลี ไวห้ลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ สวยงามท่ีสดุ มีความสาํคญัมากท่ีสดุ ยงัเป็นวดัท่ีมีประวตัศิาสตรย์าวนานท่ีสดุ 
วดัแหง่นีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุบน เกาะบาหลี และยงัถือวา่เป็นวดัท่ีศกั
สิทธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาดเทา่ปัจจบุนั  คนบาหลียกใหเ้ป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แหง่ อยูภ่ายใน ซึ่งก็มี
ความสาํคญั ตา่งๆกนัไป โดยมีการจดัวางใหเ้รียงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกวา่7ขัน้  เรียงรายไปตามไหลเ่ขา และยงัมีแทน่บชูา
บรรพบรุุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายรอ้ยแทน่  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภเูขาไฟคนูงุอากงุ ซึ่งเป็นภเูขาไฟลกูท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในบาหลี และมีประวตัศิาสตรท่ี์ยาวนานมาตัง้แตก่่อนประวตัศิาสตรเ์ลยทีเดียว 
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จากนัน้เดนิทางขึน้สู่เทอืกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี  นาํทา่นชมความงามของ 
ภเูขาไฟกหุนงุอากงุ ภเูขาไฟท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตยข์องมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ท่ียงัคงรอวนัปะทอุยู่
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบนํา้จืด ท่ีงดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบั
ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี LAKE VIEW 
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นาํทา่น สู่ วิหารศักดิสิ์ทธิ์ เทมภัคศิริงค์  สรา้งใน
ศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศกัดิส์ิทธส์มยัโบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชม

บ่อนํา้พุศักดิสิ์ทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ท่ีผดุขึน้จาก
ใตด้นิเป็นพนัปี โดยไมมี่วนัหมด ชมศวิลงึคศ์กัดิส์ิทธ์ิ 
และแทน่บชูาเทพท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมหศัจรรย ์ทาํเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถํา้เป็นสระ
ศกัดิส์ิทธ์ิ มีนํา้ไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูป
อิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถา้ใครอยากมีลกู ลอง

มาดื่มหรืออาบนํา้ท่ีน่ี จะมีลกูเตม็บา้นหลานเตม็เมือง 
**** หากมีการแจ้งเตอืนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาตกิ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันทีห่้า     ช็อปป้ิงของทีร่ะลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของท่ีระลกึก่อนกลบั ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
12.05 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เทีย่วบินที ่FD397 
15.40 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
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เมื่อเดนิทางถงึไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์    ลดราคา 8,000 บาท 

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือทาํกรุ๊ปเหมา 
กรุณาตดิตอ่ผ่าน AGENCY 

เงือ่นไขการจอง มัดจาํทา่นละ 10,000 บาท 

ช่วงเทศกาลทา่นละ 15,000 บาท  
 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุตํ่า

กว่า 2 ปี 
พักเดีย่ว 

วันที ่10 – 14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 
32,999.- 

31,999.- 
3,900.- 4,900. - 

วันที ่14 – 18  กันยายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่20 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่16 – 20 พฤศจิกายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

33,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

35,999.- 3,900.- 4,900. - 
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*** เมื่อชาํระค่ามัดจาํแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษีนํ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์  
 ตั๋วเครื่องบนิและภาษีนํา้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร์ รวมนํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 
 รวมไฟลท์ภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแลว้ 

 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 4 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว้   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชาํระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวรต์ามความพงึพอใจ) 

 คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง  
 เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ  

3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวรใ์นทุกกรณี  
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5. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นคืนเงินเตม็จาํนวน 
 หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หกั

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล  หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษิัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษิัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จาํนวน
ลกูคา้ เชน่ 
Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ทา่น การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หกัคา่บรกิารคืนได ้เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา่ทา่น
รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทาํรา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  


