
 

 

รหัสทัวร SUP1903996 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (TG) 
บาหลี   Garuda Wisnu   วิหารอูลวูาตู   หาดจิมบารัน   ยอรคยาการตา 
มหาเจดียบุโรพุทธโธ   วัดปะวน   วัดเมนดุต   วังสุลตาน 
พระราชวังวอเตอรพาเลซ   วัดพรามนันต   วัดเม็งวี   วดัอุลัน ดานู 
ประตูสวรรค   วิหารทานาลอต   วัดเบซากิห   เทือกเขา Kintamani 
วัดเทมพาสิริงค น้ําพุศักด์ิสิทธิ ์

 



 

 

*****12 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย***** 
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (D)  
05.30 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย   

โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการตอนรับ  
08.50 น. นําทานบินลดัฟ�าสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินที TG431  
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะบาหลี 

หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอมโดยสาว
สวยชาวบาหลีที่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตูเทพเจาเขาสูตัวเมือง ชม
อนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี, ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจา
แหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza หลังจากน้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภา
รตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย
ขนาดใหญครึง่ตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูป
ปم�นพระวิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นก
อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเปนพาหนะของ
พระองค มคีวามสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวน
วิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ียังใชจัดแสดงโชว 
วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน แขกเมืองอีกดวย ตอจากน้ัน
เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาต ูที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทร
อินเดีย พรอมชมววิทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมาน ลิง
มากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลบู
หัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!

เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีคิว (ขนาด 500 กรัม) พรอมชมบรรยากาศงดงาม
ริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�าริมมหาสมุทรและดนตรบีรรเลงตามชายฝم�ง  

                พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง ยอรคยาการตา – มหาเจดียบุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลตาน – 

พระราชวังวอเตอรพาเลซ – วัดพรามนันต (BLD) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
                นําทานเดินทางสูเมือง ยอรกยาการตา โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

                 



 

 

                นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนา
พุทธทีใ่หญที่สุดในโลกสรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร เปนสถูปแบบ
มหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตัง้อยู
ทางภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝم�งขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หางจาก
ยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถปูบโุรพุทโธ อันงดงาม
น้ันรังสรรคขึ้นดวยความรักความศรัทธาอยางเปم�ยมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาว
ศรีวชิัย ประตมิากรรมแตละช้ินไดรบัการจดัวางอยางงดงามลงตัวและมีความหมาย
อันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสรางขึ้นจากหินลาวา มีพื้นท่ีโดยรวม
ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดานฐานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ 
123 เมตร แตละดานมีบันไดและซุมประตูขึ้นสูมหาเจดีย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ช้ัน 1-
6 มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม สวนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเปนรปูทรงกลม สวนฐานของ
บุโรพุทโธ ประกอบดวยขั้นบันไดใหญ 4 ขั้น กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 
160 ภาพ เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยที่ยังของอยูในกาม ผูกพันกับ
ความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรูจบ สวนน้ีจัดอยูในขั้นกามภูมิ ใน
สวนที่สอง คือสวนบนของฐานน้ัน ผนังทั้งดานนอกดานในมรีูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและชาดกตางๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสวนน้ีถือเปนขั้นรูปภูม ิคือ
ขั้นตอนท่ีมนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวนที่สาม คอืสวนของฐาน
กลมที่มีเจดียทรงระฆงัควํ่า จํานวน 72 องค แตละองคบรรจุดวยพระพุทธรูป ตั้งเรียง
รายอยู 3 ระดับ โอบลอมพระเจดียองคใหญซึ่งเปนสัญลักษณสุดยอดของบุโรพุทโธ 
จํานวน 72 น้ัน หากพิจารณาในทางธรรมแลวหมายถึง รปู 18 เจตสิก 52 จิต 1 
นิพพาน 1 และฐานพระเจดียที่เปนรูปบวัผลิบานน้ันบงบอกถึงการรูตืน่และเบิกบาน 
สวนพระเจดียองคใหญน้ันภายในไมไดบรรจุสิง่ใดไว อาจสือ่ใหเห็นถึงความวาง อันถงึ
ที่สุดของนิพพานแลว ยอมไรลักษณ ไรรปูรอยใดๆ ในสวนนี้ถือเปนขั้นอรูปภูมิ ที่
มนุษยไมผกูพันกับทางโลกอีกตอไป จากนั้นนําทานสู ศูนยเครื่องเงิน ทานจะไดชมการ
สาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด โดยชางฝมือท่ีประณีต จากนั้นนําทานชม วัดปะ
วน (Candi Pawon) หรือ เปนวดัที่ไดสรางขึ้นเปนที่สําหรับเก็บน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
ชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ จากนั้นนําทานชม วดัเมนดุท 
(Candi Mendut) ซึ่งถือเปนวัดที่เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเลีย่กันกับ



 

 

บุโรพุทโธ โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงนีต้ั้งอยู
ที่หมูบาน Mendut หางจากกลุมวดับุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปน
รูปทรงสูงคลายเจดีย ดานในมีพระประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถกูคนพบในป 1836 อยู
ในสภาพซากปรักหักพงัจนกระทั่งไดรบัการบูรณะในป 1897 ในปจจุบันยังมีพระสงฆ
จําพรรษาอยูในวัดน้ี ซึง่ในระหวางการบรูณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากัน
ประหลาดใจที่พบวา วดัทั้ง 3 แหงน้ี ตั้งอยูในตําแหนงที่เปนเสนตรงเดียวกัน ทําให
นักโบราณคดีสวนหน่ึงเช่ือวา Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สวนหน่ึง
ของบุโรพุทโธ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ชมวังสลุตาน ที่เตม็ไปดวยสิ่งของลํ้าคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่

กษัตริยองคสุดทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่อง
บรรณาการตางๆ  และหองเก็บโบราณวตัถุและส่ิงลํ้าคาสมัยกอน  ประวตัิตางๆท่ีมี
ความเปนมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรูปกบัสัญลักษณที่
ประตวูัง จากนั้นนําทานสู พระราชวังวอเตอรพาเลซ พระราชวังวอเตอรพาเลซ มี
ความสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวังทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวังจะ
มีน้ําลอมรอบวัง และมคีวามสวยงามแตกตางกันจากพระราชวังอ่ืน ๆ   ซึ่งเลากันวา
ในอดีตชาวบานมักจะสรางที่อยูอาศัยใกลกับแหลงน้ํา และอยูตามซอกซอย และใตดิน 
เพ่ือความสงบรมเย็นในการดํารงชวีิต  

 จากน้ันนําทานชม วัดพรามนันต ไดรบัการยอมรับเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก 
เปนตํานานเรนลับแหงเทพเจาฮินดูทั้งสาม ชมตนกําเนิดรามายนะและเจดียสามองคที่
เรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมที่งดงาม
มหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู จากน้ันนําทาน  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางไปสนามบนิเดนปารซา เมืองบาหลี 
  
 
 
 



 

 

                นําทานเดินทางสูเมือง เดนพาซาร โดยสายการบิน…..เท่ียวบินที่....... 
   นําทานเขาพักที่ รร. ในเกาะบาหล ี

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 
 

วันที่สามวันที่สาม  บาหลี บาหลี ––  วัดวัดเม็งวี เม็งวี --  วดัอุลัน ดานู  --  นําทานชม ประตูนําทานชม ประตูสสวรรค หรอื วรรค หรอื HHAANNDDAARRAA        
HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาลอตวิหารทานาลอต  ((BBLLDD))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     
นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีต
เปนวัดหลวงของกษตัรยิแหงราชวงศเมง็วีใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหง
ราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในครสิตศตวรรษที่ 17 ที่มคีวามสวยงามมีสระน้ํา
ลอมรอบบริเวณวดัอันงดงาม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตัง้อยูในมุนดุคหมูบานนอกเสนทาง
ประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยมและกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ 
นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปนประตูที่วากันวา
เปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทท่ีคนริยมมาและมีชื่อเสียงอยาง
มาก 
หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป 
ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพ
ของบาหลี ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขาง
ทางขึ้นภูเขา 

บาย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม วัดอุลนั ดานู อยูในระดับความ

สูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉาก
หลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวยฟางซอน



 

 

กันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งป วัดแหงน้ี
ตั้งอยูริม ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่
คอย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอรทใหนักทองเที่ยวท่ีตองการ
ธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจาก
หมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวม
กิจกรรมทางนําสรางความตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

                นาํทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซึ่งสรางไว
เพ่ือบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึง่
สรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตา
ของวิหารศักดิ์สิทธิ ์

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ วัดเบซากิห – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ์–  
 Bali  Swing  (BLD) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
                นําทานเดินทางสูวัดเบซากิห  (หากวัดปดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตุภูเขาไฟ 

ขอเปลี่ยนโปรแกรมเปนวัดบารตูรแทน) ไดชือ่วาเปนวัด
ที่มีความสําคัญที่สุด และถือวาศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดเหนือวัด
ทั้งปวง วัดเบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ี
ยกใหเปนวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง  มีอาณา
บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอย
รวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรงกลางคื  อวัดใหญสุด 
โดยมฉีากหลังเปนภูเขาไฟกุนุง อากุง ดวยความสงู 

3142 เมตร สูงที่สุดในบาหลี เพ่ิงระเบิดคร้ังสุดทายเมื่อป 2506 ในสวนของวัดเบ
ซากิหน้ัน วัดที่ใหญที่สุด สําคัญที่สุดตัง้อยูตรงกลางมีนามวา วดัเปนาทารัน อากุง วดั
น้ีจะคึกคกัมากที่สุดชวงงานเทศกาล ปหน่ึงๆจะจัดกันถงึ 50 ครัง้ ผูคนนับรอยนับพัน
ในชุดแตงกายสไตลบาหลี พากันแหแหนมาทําพิธีทามกลางความงามของวิวทิวทัศน
แบบพาโนรามา ตลอดจนภาพของภูเขาไฟที่นาประทับใจเปนฉากเบือ้งหลัง  วัดเบซา
กิหต้ังอยุบนความสูง 1000 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล บนเสนทางขึ้นเขาสูปากปลอง
ภูเขาไฟกุนุง อากุง ชวงเวลาเที่ยวชมเหมาะท่ีสุดคือตอนเชา เพราะเมื่อเริ่มสายขึ้น
เร่ือยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลุมจนไมสามารถมองเห็นยอดเขาไดอยางชัดเจนอีก
ทั้งยังคลาคลํ่าไปดวยนักทองเท่ียวที่พากันมาชื่นชมความงามอยางมากมาย 
ขณะเดียวกัน แมวัดเบซากิหถือเปนวัดสําคัญที่สุดของบาหลีก็ตามที แตมีเร่ืองนา
ผิดหวังหลายอยางเพราะบรรดานักทองเที่ยวจะถูกกันไมใหยางกรายเขาไปเท่ียวชม
ภายในไดเหมือนท่ีอ่ืนๆอีทั้งยังตองแขงกับเวลากอนที่เมฆหมอกจะแผมาปกคลุม ตรง
กลางซึ่งเปนวัดใหญ ใชประกอบพิธีสําหรับชนช้ันวรรณะสงู หามบคุลท่ีไมไดนับถือ
ศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ดขาด กอนเดนิทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ที่งดงาม
ราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดทั้งป 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ�ต ณ  
ภัตตาคารลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป LAKE VIEW 

บาย    นําทานชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เช่ือกันวาเปนที่สถิตย
ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบารตูร ที่ยังคงรอวันปะทุอยู
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ที่งดงามบน
ปากปลองภูเขาไฟ ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับ
ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค หลังจากน้ันเดินทาง สู
วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษที่ 13 เปน
วิหารศักดิ์สิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาใน

ราชวงศกษตัริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที ่TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดนิ
เปนพันป โดยไมมวีันหมด ชมศิวลึงคศักด์ิสิทธ์ิ และแทนบูชาเทพท่ีศักดิ์สิทธิ์และ
มหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนาปากถํ้าเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ํา
ไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมี
ลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง  

 เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลสีวิงคแลว)  
            ทาทายความตื่นเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เกบ็ภาพระหวางน่ัง

ชิงชาโดยมฉีากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวย
มากมาย เชน รงันก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-
atayana/ 

 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Bebek Dirty Duck 

             พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หา  Shopping – กรุงเทพฯ   (BL) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
                จากน้ันนําทานไปชอปปم�งราน KRISNA ซื้อของที่ระลึกกอนกลับบาน 
                นาํคณะแวะถายรูปหาดทรายสีดํา BLACK SAND BEACH 
เที่ยง  นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงาม  
......... น.  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
16.10 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432 
19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ 
 

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

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

DEC 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431 
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

4-8 DEC 
2019 

วนัพอแหงชาต ิ
32,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

11-15 DEC  
2019 31,999.- 

18-22 DEC 
2019 31,999.- 

28 DEC – 1  
JAN 20 

วันหยุดปใหม 

33,999.- 
31,999.- 

29 DEC – 2 
JAN 20 

วันหยุดปใหม 
33,999.- 

JAN-2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431 
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

 
 

 

22-26 JAN 
2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 



 

 

FEB-2020  

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431 
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

12-16 FEB 
2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAR-2020  

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431 
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

11-15 MAR 
2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

25-29 MAR 
2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

APR-2020  

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตัว๋ พักเด่ียว 

TG431 
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

10-14 APR 
2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

11-15 APR 
2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

 
**สําหรับหนงัสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป  ราคา 5,500 บาท 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลอืจายกอนเดินทาง 15 วัน 
จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 
เพราะกรุปน้ีมีการซื้อตั๋วภายใน 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็ว
กวาปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อท่ีระบใุนรายการ  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

            (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมคีาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
 คาน้ําหนักที่เกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคน , ตอวัน  

ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ 
 คาบรกิารไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาท่ีปรับขึน้แลว ณ วันที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพ่ิมเติม  



 

 

 ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบรกิาร 
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
เงื่อนไขการชําระเงนิ  
             มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยาง

นอย 15 วัน หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปด
โอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณา
ติดตอผานเจาหนาที ่

 
หมายเหตุ  
             บรษิัทฯ มีสทิธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมือ่เกิด

เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนไดเพราะการชําระคาทัวร
เปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
             บรษิัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเที่ยวใน

ตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการควบคุมของ
เจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาในตาราง
บิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรอืทางออม เชน การ



 

 

เจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการ
ตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถกูตอง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 


