
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
03.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ AIR ASIA โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
06.00  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ที่มอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ 
พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสดุของชาวฮนิดู ขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ 
เทพการดูา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 
ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแห่งนี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่ห่งนี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์
วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม
อกีมุมหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันที่วหิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของท่าน 
และหา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร - เกาะบาหล ี- 
สวนพระวษิณุ - วหิารอลูวูาต ู- ชายหาดจมิบารนั (-/L/D) 

 



 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งน ้าสคีราม 
ตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงูราหไ์ร โดยทีจ่มิบารันมชีายหาดอยู่ 2 
ฝ่ัง ดา้นตะวันตกตดิกับอา่วจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหราเพิง่เปิดใหมผุ่ดขึน้หลายแห่ง ส่วนตะวันออกเป็น
ทีต่ัง้ของท่าเรอืบนัีว บรเิวณชายหาดจมิบารัน นักท่องเทีย่วนยิมไปน่ังกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉาก
ของววิทวิทัศน์ทีง่ามตา อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทีพ่ลุกพล่านและสสีันของภาพชวีติหมู่บา้นชาวประมง มปีลาสดๆมา
ขายนักทอ่งเทีย่วใหไ้ดล้ิม้ลองป้ิงยา่งกนัรมิชายหาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / LEGIAN PARADISO HOTEL / J4 HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX ของโรงแรม 
07.20 น าทา่นเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT8440 
07.50 ถงึ ย็อกยาการต์า (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่บาหล ี1 ชัว่โมง) 

น าท่านชม วดัพราหมนนัต ์หรอื จันดรีาราจงกรัง คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดูทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอนิโดนีเซยี 
ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง ห่างจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวันออกประมาณ 18 กโิลเมตร ตัววัดนัน้สรา้งขืน้เมือ่
ราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลังจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตัววัดก็ถกูทอดทิง้และถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมตามกาลเวลา จน
เมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเริม่บรูณะวัดขึน้มา การบูรณะของสิง่ก่อสรา้งหลักสิน้สุดลงเมือ่ปี 
พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ในปัจจบุนั ปรัมบานันถกูยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้า่เป็นหนึง่ในศาสนสถานใน
ศาสนาฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตัววัดโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญโ่ตของปรางคซ์ ึง่มคีวาม
สงูถงึ 47 เมตร 

 
 

วนัทีส่อง เกาะบาหล ี- ย็อกยาการต์า - วดัพราหมนนัต ์- พระราชวงัสุลตา่น - พระราชวงัน า้ - 

มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ - วดัปะวน - วดัเมนดตุ  (B/L/D) 



 

 

  
 
น าท่านชม พระราชวงัสุลตา่น สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม.โดยสลุต่านฮาเมงกบูโูวโน ที ่1 
ตามคตแิบบฮนิด ูซึง่สมมตวิา่พระราชวังเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมปีระต ู9 ชัน้ หมายถงึทวาร
ทัง้ 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวังแหง่นีเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต ์ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทับ
ของสุลต่านยอกยาการต์าตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน (ในปัจจุบันนี้ไม่ไดป้ระทับอยู่ถาวรแลว้) ภายในพระราชวังมี
สถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งต่างๆ      ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวัฒนธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัด
หอ้งตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดรั้บรู ้และมสี ิง่ของเครือ่งใช ้

สว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่มากมายทีห่าชมไดย้าก 

 
 

น าท่านชม พระราชวงัน า้ หรอื TAMAN SARI ถอืเป็นปราสาททีค่่อนขา้งลกึลับซับซอ้น โดยปราสาทแห่งนี้ถูก
สรา้งมาตัง้แต่ปี 1755 หรอืตัง้แตส่มยัสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิน้ตอนสมยัสลุตา่นองคท์ี ่2 
ชื่อของ TAMAN SARI มาจากภาษาชวา โดยค าว่า TAMAN หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะ และ SARI 
หมายถงึความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดังนัน้ชือ่ของ Taman Sari จงึหมายถงึสวนแห่งความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ย
กลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้า    ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกัน คอืสว่นที ่1 ทะเลสาป Segaran อยูท่างทศิ
ตะวันตก สว่นที ่2 ทีส่ าหรับอาบน ้า อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาป Segaran เรยีกวา่ UmbulBinangun สว่นที ่3 ได ้



 

 

สูญหายไปแลว้คอืสระ PasareanLedok Sari และสระ Garjitawati ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องที่อาบน ้า ส่วนที่ 4 อยู่
ทางทศิตะวันออก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 
 
น าท่านชม มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ หรอื มหาสถูปโบโรบูดูร ์หรอื บาราบดููร์โธ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง
ของประเทศอนิโดนีเซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยู่ที่เมอืงมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการต์าไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบโุรพุทโธเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถา้ไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึง่เป็นทัง้ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูและ
ศาสนาพทุธ บโุรพทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกได ้
ประกาศใหบ้โุรพทุโธเป็นมรดกโลก 
สักการะ วดัปะวน  หรือที่ รู จั้กกันในชื่อว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนกิชนที่มกีารตกแต่งทางสถาปัตยกรรมทีส่มบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไรท้ี่ตแิละ
รายละเอยีดอนัประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนกึว่าวัดนีส้รา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชมฝีมอืการกอ่สรา้งวัดอนัน่า
ทึง่ ขณะครุน่คดิถงึจดุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดทีย่งัเป็นปรศินาลกึลับมาจนถงึปัจจบุนัวัดแหง่นีก้อ่สรา้งขึน้
ในชว่งศตวรรษที ่9 เชน่เดยีวกบัวัดทางพทุธศาสนาทีม่ขีนาดใหญก่วา่อกีสองแหง่คอื วัดเมนดตุและวัดบโุรพทุโธ 
เชือ่กันว่า วัดทัง้สามแห่งนี้มคีวามเกีย่วพันกนัในเชงิสัญลักษณ์ เนือ่งจากสรา้งในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน 
แต่ยังไม่ทราบถงึลักษณะของความเชือ่มโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถงึวัตถุประสงค์เริม่แรกในการก่อสรา้งวัดปะวน 
อยา่งไรก็ด ีมหีลักฐานบางอยา่งบง่ชีว้า่วดัแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แตไ่ม่
อาจระบตุัวตนของกษัตรยิห์รอืราชนิทีีถ่กูฝังไวท้ีน่ีไ่ด ้
น าท่านชม วดัเมนดุต หรือ Candi Mendut ซึง่อยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กันว่า ที่นี่เป็นสถานที่
ส าหรับท าพธิบีูชาสิง่ศักดิส์ทิธิว์ัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ขึน้บันไดไปบน วัดเมนดุด จะมรีะเบยีง
ภาพเล็กๆ แกะสลักจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรปูของเทพเจา้ Hariti เทพแหง่ความโชคด ีอยูท่า่มกลางเด็กๆ ขณะทีท่าง
ดา้นขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา้ Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไป
ภายในวัดเมนดดุ จะเห็นพระพทุธรปู หรอืพระศากยมนุ ีขนาบขา้งดว้ยพระโมคคัลลาน ์และพระสารบีตุ 



 

 

 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 
พกัที ่ NEO AWANA HOTEL JOGJAKARTA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX ของโรงแรม 
08.15 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT 8441 
10.40 ถงึ เกาะบาหล ี(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ยอ็กยาการต์า 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม วดัอุลนัดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบรา

ตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใช ้

ท าพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี
ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสูงที่รยีกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะได ้
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลัง
คอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อยๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอด
เขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความ
ตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 

วนัทีส่าม ย็อกยาการต์า - เกาะบาหลี - วดัอุลนัดานู - ทะเลสาบบราตนั - วหิารทานาล็อท 
(B/L/D) 

 



 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความ
งามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA/ LEGIAN PARADISO HOTEL/ J4 HOTEL  
                 หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
หลังจากนั้นน าท่าน ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหล ี
อนิโดนีเซยี บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม 
ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์่อสูก้ับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชั่วรา้ย บารอง แดนซเ์ป็น
นาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การรา่ยร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ น าทา่นแวะชมสนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม 
ทีเ่ป็นศลิปะของเกาะบาหล ีหลังจากนัน้น าทา่นชมสนิคา้ผา้บาตกิ 
 

 
 
น าท่านเดนิทางขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจักรยคุตน้ ๆ บน
เกาะบาหล ีน าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการ
ยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซ ึง่มขีนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตัง้อยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาตป่ิาสนใน
บรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิถ่ายรูปกับ
ทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

วนัทีส่ ี ่ ชมระบ าบารอง แดนซ ์- หมู่บา้นคนิตามาน ี- ภูเขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบบาตูร ์- วหิาร
เทมภคัศริงิค ์หรอื วดัพุศกัด ิส์ทิธิ ์- ตลาดปราบเซยีน- ชอ้ปป้ิงรา้น KRISANA (B/L/D) 

 



 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์หรอื วดัพุศกัด ิส์ทิธิ ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิาร

ศักดิส์ทิธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  
ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพที่ศักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์
ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูป
อสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 
 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และ
ราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ซึง่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ไร่กาแฟที ่มีชื่อเสียงของบาหลี ที่นี้ท่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิีการดัง้เดิม
โดยเฉพาะกาแฟทีม่ชี ือ่วา่ กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ และรา้นของฝาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก KRISANA ซึง่เป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆมากมายใน

ราคาทีถ่กูสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  
 
 



 

 

 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

01.35 น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD399 
04.50 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

***************************************************** 

 
 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 
พกัเดีย่ว 

20 - 24 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 4,000 

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 4,000 

17 - 21 มกราคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

24 - 28 มกราคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

14 - 18 มนีาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

21 - 25 มนีาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ม.ีค. - 01 เม.ย. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

10 - 14 เมษายน 2562 30,999 30,999 30,999 4,000 

11 - 15 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 4,000 

13 - 17 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 4,000 

18 - 22 เมษายน 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

09 - 13 พฤษภาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

23 - 27 พฤษภาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

30 พ.ค. - 03 ม.ีค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

13 - 17 มถินุายน 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

20 - 24 มถินุายน 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

27 ม.ย. - 01 ก.ค. 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

04 - 08 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

18 - 22 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

01 - 05 สงิหาคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

วนัทีห่า้ เกาะบาหล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร - ท่าอากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ  
(-/-/-)   

 



 

 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



 

 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

***************************************** 


