
 

 

รหัสทัวร BID1901333 
ทัวรอินโดนีเซีย เกาะบาหลี 5 วัน 3 คืน (FD) 
มหาเจดียบุโรพุทโธ  สัมผัสมนตรเสหน เกาะบาหลี 
เทวลัยปรัมบานัน  พระราชวังสุลตาน  ปราสาทสวนน้ํา 
วัดบราตัน วิหารทานาตลอต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก          กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรียมหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบา

รัน  ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
03.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย ประตู 1 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

06.10 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเท่ียวบินที่ FD396 มีบริการอาหารรอนบนเคร่ือง
เสริฟพรอมน้ําด่ืม 1 ขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลา
ทองถ่ินที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 



 

 

เดินทางสู ยานคูตา จะอยูทางฝم�งตะวันตกเย้ืองไปทางใตของเกาะบาหลี ดวยความที่มีทะเล
หาดคูตาท่ีสวยงาม
ที่น่ียังเพียบพรอม
ไปดวยบาร ผับ 
รานคา รานอาหาร 
หางสรรพสินคา
ตางๆ ระหวางทาง
จากสนามบินนํา
ทานผานชม 
อนุสาวรียมหาภา
รตะ สัญลักษณ
ของเกาะบาหลีเปนรูปของรถศึกเทียมมาประมาณ 6 ตัว อนุสาวรียน้ันเปนสีขาว 
มหาภารตะเปนเร่ืองราวความขัดแยงของ พ่ีนองสองตระกูล ซ่ึงทั้งสองตระกูล
ตางก็สืบเช้ือสายมาจากทาวภรต จนบานปลายไปสู มหาสงครามทีทุ่งกุรุเกษตร 

เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสเมนูอาหารบาหลีทองถ่ิน 
บาย เดินทางลงไปทางใต

สุดของเกาะเพ่ือเยี่ยม
ชม :วัดอูลูวา

ตู(PuraUluwatu)หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดในบาหลีท่ีถูกสรางข้ึนตรงสวย
ปรายของหนาผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหงานเหนือมหาสมุทร
อินเดีย หางจากเดนปาซาร ประมาณ 30 กิโลเมตร ต้ังอยูบนหนาผาที่มี
ความสูงถึง 76 เมตรเปนวัดหลักประจําทองทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคน
เคารพบูชา สองขางของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหนาผาใหทานไดชมความงาม



 

 

ของหนาผาสูง เห็นคล่ืนซัดเขาหาฝم�งเปนประกายฟองสีขาวนวลตัดกับทองทะเลสี
คราม 
นําทานชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวน
วัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปปم�นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนด
มารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเปนสถานีที่จัดงาน พักผอน
สถานท่ีแหงน้ีสรางตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกวารอยละ90ให
ความนับถือมากท่ีสุดและเปนศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวบาหลี สวนน้ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา พระ
นารายณกับครุฑ มีรูปปم�นประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมี
ขนาดใหญท่ีสุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวาง64 ม หลอจาก
ทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน สวนรูปปم�นครุฑอยูดานหลังรูปปم�นพระ
วิษณุมีความสูง18 ม สวนประกอบสุดทายคือรูปปم�นแขนของพระวิษณุ ขางหน่ึง
ชู1น้ิว อีกขางชู 2น้ิว ซ่ึงสรางเสร็จไปเพียง30% เทาน้ัน ซ่ึงจะเห็นวาถาเสร็จ
สมบูรณจะมีขนาดใหญมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! 

เมนูอาหารทะเล 



 

 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบานพรอมชมความงดงามของชายหาด
รูปคร่ึงเส้ียวพระจันทรในยามเย็นปจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเปนหน่ึงในชายหาด
ที่ดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสท่ีต้ังอยูเรียงรายอยูริม
ชายหาดเปนจํานวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม ไมวาจะเปน 
กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขากันดีกับกับน้ําจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจาน  

จากน้ัน  นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว 
 
วันที่สอง บาหลี • ย็อกยาการตา • เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลตาน • ปราสาทสวนน้ํา 
• บุโรพุทโธ • วัดปะวน วัดเมนดุต   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา แบบSet Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู 

สนามบินงูระหรัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู ย็อกยาการตาโดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการตา(เวลาทองถ่ินที่ย็อกยาการตาชากวาบาหลีหน่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญ

ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ต้ังอยูในเขตชวากลาง หางจากเมืองยกยาการตาไป
ทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดน้ันสรางข้ืนเม่ือราวป พ.ศ. 1390 
แตหลังจากสรางเสร็จไดไมนาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปลอยใหทรุดโทรม
ตามกาลเวลา จนเมื่อถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ป พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมีการเร่ิมบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของ
ส่ิงกอสรางหลักส้ินสุดลงเม่ือป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปจจุบัน ปรัมบานัน
ถูกยกยองใหเปนมรดกโลกและนับไดวาเปนหน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่
ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย ตัววัดโดดเดนดวยสถาปตยกรรมและความใหญโต
ของปรางคซ่ึงมีความสูงถึง 47 เมตร 

เย่ียมชม พระราชวังสุลตาน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สรางข้ึน
ป ค.ศ.1756-1790 บนพ้ืนท่ี 14 ตร.กม. โดยสุลตานฮาเมงกูบูโวโน ท่ี 1 ตาม
คติแบบฮินดู ซ่ึงสมมติวาพระราชวังเปนศูนยกลางของโลกและจักรวาล ภายใน
วังมีประตู 9 ช้ัน หมายถึงทวารท้ัง 9 ของมนุษยในคติฮินดูพระราชวังแหงน้ีเปน
สถาปตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชตใชเปนสถานท่ีประทับของสุลตานยอก
ยาการตาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ในปจจุบันน้ีไมไดประทับอยูถาวรแลว)ภายใน
พระราชวังมีสถาปตยกรรมและส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีสวยงามและสะทอนใหเห็น
ถึงศิลปวัฒนธรรมชวาใหไดชมกัน มีการจัดหองตางๆ จัดแสดงเร่ืองราวประวัติ
ความเปนมาของผูปกครองเมืองยอกยาการตาใหไดรับรู และมีส่ิงของเคร่ืองใช
สวนพระองคตางๆ รวมถึงของล้ําคามากมายท่ีหาชมไดยาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ํา ถือเปนปราสาทที่คอนขางลึกลับ

ซับซอน โดยปราสาทแหงน้ีถูกสรางมาต้ังแตป 1755 หรือต้ังแตสมัยสุลตานองค
แรกของยอรคยาการตา จนมาเสร็จส้ินตอนสมัยสุลตานองคที่ 2 ช่ือ
ของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยคําวา taman หมายถึง สวน หรือ
สวนสาธารณะ และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม ดังน้ัน ช่ือของ 
Taman Sari จึงหมายถึง สวนแหงความสวยงามที่เต็มไปดวยกล่ินของ



 

 

ดอกไม ปราสาทสวนน้ํา ไดแบงออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ สวนท่ี 1 ทะเลสาป 
Segaran อยูทางทิศตะวันตก สวนท่ี 2 ที่สําหรับอาบน้ํา อยูทางทิศใตของ
ทะเลสาป Segaran เรียกวา UmbulBinangunสวนที่ 3 ไดสูญหายไปแลว 
คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ต้ังอยูทางทิศใตของ
ที่อาบน้ํา สวนท่ี 4 อยูทางทิศตะวันออก  

เดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรือ บาราบูดูร คนไทยรูจักในช่ือ บุโรพุทโธ เปนสถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะ
ชวา ต้ังอยูที่เมืองมาเกอลัง หางจากยอกยาการตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 
40 กิโลเมตร สรางข้ึนระหวางป พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเปนศาสน
สถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถาไมนับนครวัดของกัมพูชาซ่ึงเปนท้ังศา
สนสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเปนศาสน
สถานของศาสนาพุทธที่ใหญท่ีสุดในโลกในป พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกได
ประกาศใหบุโรพุทโธเปนมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สักการะ วัดปะวนหรือที่รูจัก
กันในช่ือวา Candi 
Pawon มีขนาด
เล็กแตเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมี
การตกแตงทาง
สถาปตยกรรมที่
สมบูรณแบบ คุณ
จะประทับใจใน
ความสมมาตรท่ีไรที่ติและรายละเอียดอันประณีตมากข้ึน เม่ือหวนนึกวาวัดน้ี
สรางข้ึนเมื่อหลายรอยปมาแลว ช่ืนชมฝมือการกอสรางวัดอันนาท่ึง ขณะครุนคิด
ถึงจุดประสงคเร่ิมแรกในการกอสรางวัดท่ียังเปนปริศนาลึกลับมาจนถึงปจจุบัน
วัดแหงน้ีกอสรางข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 9 เชนเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาท่ีมี
ขนาดใหญกวาอีกสองแหงคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เช่ือกันวา วัดท้ังสาม
แหงน้ีมีความเก่ียวพันกันในเชิงสัญลักษณ เน่ืองจากสรางในตําแหนงที่เปน
เสนตรงเดียวกัน แตยังไมทราบถึงลักษณะของความเช่ือมโยงน้ีอยางแนชัด 
รวมถึงวัตถุประสงคเร่ิมแรกในการกอสรางวัดปะวน อยางไรก็ดี มีหลักฐาน
บางอยางบงช้ีวาวัดแหงน้ีเคยใชเปนสุสานของราชวงศหรือสถานท่ีประกอบพิธี
ฝงศพ แตไมอาจระบุตัวตนของกษัตริยหรือราชินีท่ีถูกฝงไวที่น่ีได 

นําทานชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยูหางจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกันวา ท่ีน่ี
เปนสถานที่สําหรับทําพิธีบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิวัดเมนดุดตใหญกวาวัดปะวนเล็กนอย
เมื่อข้ึนบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝم�งซาย
เปนรูปของเทพเจา Hariti เทพแหงความโชคดี อยูทามกลางเด็กๆ ขณะท่ีทาง
ดานขวาเปนภาพสลักของเทพเจา Kuwera อยูทามกลางเด็กๆ และกระสอบท่ี
เต็มไปดวยทรัพยสิน เดินเขาไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระ
ศากยมุนี ขนาบขางดวยพระโมคคัลลาน และพระสารีบุต 

 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือ

เทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
วันที่สาม ย็อกยาการตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาตลอต    
                                                                                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสูสนามบิน สนามบินย็อกยาการตา 
07.55 น. ออกเดินทางสูบาหลี โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที่ XT 8441 
10.05น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาทองถ่ินบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหน่ึงช่ัวโมง) 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เย่ียมชม วัดบราตัน 

(PuraUlundanuBratan) วัดน้ีต้ังอยูตรงกลางของเกาะบาหลี อยูหงจากเมือง
เดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ต้ังอยูบริเวณ
ริมทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึ่งเปนวัดใหญที่
ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพ่ือบูชาเทพเจาแหง
สายน้ํา ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วัดน้ีอยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดทั้งป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต(Pura Tanah Lot)ที่มีช่ือเสียงที่สุดและเปนจุด
ที่มีนักทองเท่ียว
ถายภาพมากที่สุด
ของเกาะบาหลี 
วิหารน้ีต้ังอยูบน
ผาหินนอกชายฝم�ง
ในเว้ิงอาว อันเกิด
จากการกัดเซาะ
ของเกลียวคล่ืน 
ส่ิงที่ทําใหวัดแหง
น้ีมีความพิเศษ
เน่ืองจากเม่ือชม
วิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปนเสมือนภาพของหอคอยสีดําและ
ไมชอใบที่ปกคลุมหนาผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน  

เย็น ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว 
 
วันที่ส่ี  บารองแดนซ • หมูบานผลิตผาบาติก • หมูบานคินตามณี • ชิมกาแฟข้ีชะมด • วัด
เทมภัคสิริงค • ตลาดปราบเซียน • ราน Krisana ไ (เชา/กลางวันบุฟเฟ�ตพรอมชมวิว
ภูเขาไฟบาตูร/เย็น)     
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

ชมการแสดง:บารองแดนซ เปนการแสดงระบําพ้ืนบาน มีทั้งหมด 5 องก เปน
การแสดงการตอสูระหวางความดีกับความช่ัว โดยใหบารองสัตวในนิยายโบราณ 
เปนตัวแทนแหงความดี และใหรังคา สัตวประหลาดตัวรายในนิยายโบราณ เปน
ตัวแทนแหงความช่ัว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก จะเปนการแสดงท่ีดูแลวเขาใจ
งาย ประกอบกับการแตงกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการรายรําที่ท้ัง
ออนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมดเดินทางสู หมูบานผลิตผาบาติก นํา
ทุกทานชมการผลิตบาติก เปนสินคาข้ึนช่ือของท่ีบาหลี  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันเดินทางสู: หมูบานคินตามณี เปนหมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึง
ทานจะไดรับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(GunungBatur) และ
ทะเลสาบาตูร(Lake Batur) ท่ีหมูบานแหงน้ี 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ตชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

บาย เดินทางสู วัดน้ําพุศักด์ิสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกวา วัดเทมภัคสิริงค 
หลีเรียกวาวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบอน้ําศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน้ํา
ข้ึนมา ชาวบาหลีลวน เคารพบูชาวัดน้ีดวยเช่ือวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมี
ชาวบานนิยมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวาบอน้ําศักด์ิสิทธิ์แหงน้ี
สามารถรักษาโรคตางๆ ขับไลส่ิงเลวรายและเพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิตสําหรับ
ทานที่ตองการลงน้ําพุศักด์ิสิทธ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปยก 1 ชุด ผูหญิงที่มี
ประจําเดือนไมสามารถลงไปในน้ําได 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคน้ีเองคือ ตลาดปราบเซียน มีรานขายของ
พ้ืนเมืองตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบ
สุดๆ จึงเปนท่ีมาท่ีคนไทยต้ังช่ือใหกับตลาดแหงน้ี จากน้ัน เย่ียมชมไรกาแฟท่ีมี
ช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่น้ีทานจะไดชมการทํากาแฟดวย
วิธีการด้ังเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ช่ือวา กาแฟจากข้ีชะมด ซ่ึงไดช่ือวาเปนกาแฟ
ที่หอมที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เย็น ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เราพาทานแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุก
อยางมารวมไวท่ีน้ี 
ราน Krisnaท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 

ไดเวลาสมควร      นําทานเดินทางสู สนามบินงูระหรัย 
 
วันทีห่า       บาหลี • กรุงเทพ  ไ (-/-/-)     
01.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี  FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย.....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 FD396/3
99 20,900 20,900 20,900 4,000 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 FD396/3
99 19,900 19,900 19,900 4,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 FD396/3
99 20,900 20,900 20,900 4,000 

18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 FD396/3
99 21,900 21,900 20,900 4,000 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 FD396/3
99 27,900 27,900 26,900 4,000 

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 FD396/3
99 22,900 22,900 21,900 4,000 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 FD396/3
99 28,900 28,900 27,900 4,000 

15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 FD396/3
99 23,900 23,900 22,900 4,000 



 

 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 FD396/3
99 22,900 22,900 21,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ยอกยา-บาหลี  
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัวอาทอิาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร  
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 
 

 
 


