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วันแรก กรุงเทพฯ •  บาหล ี• หาดจิมบารัน       (-/-/เย็น) 
10.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
13.25 น.             ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  

 

 
 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง** 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลา
ท้องถิ่นท่ีบาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน 
(Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อม
ชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์
ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงใน



          BT-BAL03_SL_FEB-JUN_2020 

 

ชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวน
มาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเขา้กันดีกบักบั
น ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น 

จากนั้น      น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั SUN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันท่ีสอง บาหล ี• ย็อกยาการ์ตา •เทวลยัปรัมบานัน •บุโรพุทโธ •วัดปะวน •วัดเมนดุต •ช้อปปป้ิง (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี QZ 8440 
07.50 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา (เวลาท้องถิ่นท่ีย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีนึ่งช่ัวโมง) 
จากนั้น ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือ

เทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
อินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมือง
ยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 
กิโลเมตร ตวัวดันั้นสร้างขื้นเม่ือราวปี พ.ศ. 1390 
แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูก
ทอดทิ้งและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา 
จนเม่ือถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการ
เร่ิมบูรณะวดัขึ้นมา การบูรณะของส่ิงก่อสร้าง
หลกัส้ินสุดลงเม่ือปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบนั ปรัมบานนัถูกยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกและนบัไดว้่าเป็น
หน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย  ์ตวัวดัโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความ
ใหญ่โตของปรางคซ่ึ์งมีความสูงถึง 47 เมตร 

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จกั
ในช่ือ  บุโรพุทโธ  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาค
กลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ท่ีเมืองมาเกอลงั ห่าง
จากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 
40 กิ โ ล เ ม ต ร  ส ร้ า ง ขึ้ น ร ะหว่ า ง ปี  พ . ศ . 
1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถาน
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดั
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ของกมัพูชาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถาน
ของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สักการะ วัดปะวนหรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่า Candi 

Pawon มีขนาด เล็กแต่ เ ป็นสถานท่ี
ปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีมีการ
ตกแต่งทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์
แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตร
ท่ีไร้ท่ีติและรายละเอียดอนัประณีตมาก
ขึ้ น เ ม่ือหวนนึกว่าว ัดน้ีสร้างขึ้ นเ ม่ือ
หลาย ร้อยปีมาแล้ว  ช่ืนชมฝีมือการ
ก่อสร้างวัดอันน่าท่ึง ขณะครุ่นคิดถึง
จุดประสงค์เร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัท่ี
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ยงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งน้ีก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาท่ี
มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุทโธ เช่ือกนัว่า วดัทั้งสามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัใน
เชิงสัญลกัษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรงเดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเช่ือมโยงน้ี
อยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งช้ีวา่วดัแห่ง
น้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานท่ีประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีท่ีถูก
ฝังไวท่ี้น่ีได ้

น าท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกนัว่า ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญ่กว่าวดัปะวนเล็กนอ้ยเม่ือขึ้นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลกั
จากหิน ฝ่ังซ้ายเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะท่ีทางดา้นขวาเป็นภาพ
สลกัของเทพเจา้ Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบท่ีเต็มไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด 
จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต  จากนั้น น าท่าน
เพลิดเพลินช้อปป้ิงท่ี MALIOBORO สถานท่ีช้อปป้ิงยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา ให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก
มากมาย ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการ์ตา 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันท่ีสาม      ย็อกยาการ์ตา • บาหล ี• วัดบราตัน •  นาขั้นบันได    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
08.00 น. ออกเดินทางสู่บาหล ีโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี QZ 8441 

10.30 น. เดินทางถึง บาหล ี(เวลาท้องถิ่นบาหลเีร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหนึ่งช่ัวโมง) 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยม

ชมวัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) วดั
น้ีตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจาก
เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะ
เป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่
ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดย



          BT-BAL03_SL_FEB-JUN_2020 

 

สร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศ
อินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี  จากนั้น น าท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) 

เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุดและเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี6ตารางกิโลเมตร
ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนัเป็นชั้นๆอยา่งสวยงามและท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได 

 
เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น       น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันท่ีส่ี      วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากห์ิ • วัดเลมปูยางค์    

     (เช้า/กลางวันบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
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จากนั้น เดินทางสู่ วัดน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์หลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อ
น ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้น
นิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส าหรับท่านท่ีต้องการลงน ้าพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดส าหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงท่ีมี
ประจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน ้าได้  

 
และตรงทางออกของวดัเทมภัคสิริงค์น้ีเองคือ ตลาด
ปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้
ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบ
สุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี 

เท่ียง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) เป็น
หมู่บ้านณความสูง1 ,500 เมตรซ่ึงท่านจะได้รับชม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) 

และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี  
     พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
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จากนั้น น าท่านชมปุราเบซากิห์(Pura Besakih)นิยมเรียกกันอีกช่ือว่าวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother 

Temple of Besakih)วัดท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความสวยงามท่ีสุดอันดับ1และสาคัญท่ีสุดของบาหลีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจานวนมากโดยด้านหลังของวดันั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount 

Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลียงัถือเป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวงมีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาลประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่งตั้งเรียงรายอยู่
เ ป็นขั้ นๆกว่า7  ขั้ นไปตามไหล่ เขาโดยวัด ท่ี มีความส าคัญท่ีสุด คือ ปุรา เปนาทารัน อากุง  (Pura 

PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยู่ตรงกลาง จากนั้น เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์(Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมีความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้นมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ี
ริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของบาหลีแต่ควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ท่ีดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 
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เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันท่ีห้า      บาหล ีสวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรมบาหลีสวิงค์Bali Swingให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการ
นั่งชิงช้าโดยค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าท่ีต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ300บาท ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาที
หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย 
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น าท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต(Pura 

Tanah Lot)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุด
ท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของ
เกาะบาหลีวิหารน้ีตั้ งอยู่บนผาหินนอก
ชายฝ่ังในเวิ้งอ่าวอนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืนส่ิงท่ีทาให้ว ัดแห่งน้ีมี
ความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาต์
ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเ ป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อ
ใบท่ีปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความ
อ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 



          BT-BAL03_SL_FEB-JUN_2020 

 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ีร้าน Krisna
ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 

ได้เวลาสมควร     เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น.     เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี  SL 259 
23.05 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง** 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหัศจรรย์.....บาหล ีบุโรพุทโธ บินภายใน 5 วนั 4 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

08 – 12 ก.พ.63 20 SL258: 12.55-18.30 
SL259: 19.20-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

21 – 25 ก.พ.63 24 SL258: 12.55-18.30 
SL259: 19.20-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

06 – 10 มี.ค.63 34 SL258: 12.55-18.30 
SL259: 19.20-23.05 22,900 22,900 21,900 4,000 

27 – 31 มี.ค.63 20 SL258: 12.55-18.30 
SL259: 19.45-23.35 24,900 24,900 23,900 4,000 

14 – 18 เม.ย.63 24 SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 26,900 26,900 25,900 4,000 

17 – 21 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

18 – 22 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

19 – 23 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

20 – 24 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

24 – 28 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

05 – 09 พ.ค.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

22 – 26 พ.ค.63 24 SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 24,900 24,900 23,900 4,000 
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23 – 27 พ.ค.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

01 – 05 มิ.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 – 09 มิ.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

13 – 17 มิ.ย.63 20 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

14 – 18 มิ.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

16 – 20 มิ.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

19 – 23 มิ.ย.63 30 SL258:13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหลี-ย๊อกยา-บาหล ี 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป)  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


