
 

 

รหัสทัวร SLT2000634  
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี บโุรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)  
ยอรคยาการตา-วัดพราหมนันต-ถนนมาลิโอโบโร - พระราชวงัสุลตาน-พระราชวงันํ้า-มหาเจดียบุ
โรพุทโธ-ศูนยเครื่องเงนิ-บาหลี-เดนพาซาร - บาร็องแดนซ–ศูนยผาบาติก-หมูบานคนิตามาน–ี
วัดตมัปะกซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-จาการตา–ยอรคยาการตา-วัดพราหมนันต-ถนนมาลิโอโบโร 

 
04.30น. คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4

เคานเตอร G สายการบินการรูดาอินโดนีเซีย เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

06.35 น. ออกเดินทางสูจาการตา โดยสายการบินการรูดาอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่GA 865 
10.05น. ถึงสนามบินจาการตา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
12.10 น. ออกเดินทางตอสู ยอรคยาการตาโดยเที่ยวบินที่ GA208 หรือ GA212 1420 -

1540 

13.25น. ถึงสนามบินยอรคยาการตา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานสู
เสนทางทองเท่ียวเมืองแหงประวัตศิาสตร จากนั้นนําทานชมวัดพราหมนันต ไดรับ
การยกยองเปนมรดกโลกจาก UNESCO ในป 1991 หมูวิหารแหงปรัมบานัน
ของฮินด ูสรางเสร็จราวป 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปกาตัน(ทายาทผูสืบทอด
ราชวงศสันชัย) วิหารปรัมบานันตั้งอยูที่หมูบานปรมับานันทางทิศตะวันออกของเมือง
ยอกยาปรัมบานันเปนสิง่กอสรางที่มีความสําคัญไมยิง่หยอนไปกวาบุโรพุทโธเพราะ
เปนเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในอินโดนีเซียวิหารแหงนี้มีเทวาลัยหลัก
ขนาดใหญ 3 หลังดวยกัน คือองคประธานหลังกลางที่ใหญที่สุดเดนที่สุดและสูงที่สุด 
(ประมาณ 47 เมตร) เปนเทวาลัยที่สรางขึ้นถวายแดพระอิศวรอีก 2 หลังเล็กลงมา
แบงเปนเทวาลัยทิศเหนือท่ีสรางถวายแดพระนารายณและเทวาลัยทิศใตที่สรางขึ้น
ถวายแดพระพรหมนอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกรวม 250 
หลังเปนองคประกอบรวมไปถึงรปูปم�นรูปสลักอีกมากมายซึ่งดวยความเกาความเกา
ความขลังความงามความยิ่งใหญอลังการและความสําคัญแหงรอยอดีตในศาสนาฮินด ู

                นําทานไปยังถนนสายวัฒนธรรมมาลิโอโบโร ซึ่งจําหนายสินคาหัตถกรรมตางๆ ของ
ใชของฝากทั่วไป เชน กระเป�า, เส้ือผา, เครื่องจักรสาน, ภาพวาด,ผาบาติก กลาวได
วาเปนแหลงรวมงานศลิปะที่ใหญที่สุดแหงหนึ่ง ทานสามารถเลือกซื้อของฝากในราคา
ยอมเยาวไดที่นี่อีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่             GALLERY PRAWIROTAMAN HOTELหรือเทียบเทา 3* 



 

 

วันที่สอง พระราชวังสุลตาน-พระราชวังนํ้า-มหาเจดียบุโรพุทโธ-ศูนยเคร่ืองเงิน-บาหล-ี
เดนพาซาร 

 
เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลตาน”ที่เต็มไปดวย

สิ่งของลํ้าคาในวังและเครื่องใชตางกอนที่กษตัริยองคสุดทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการ
ปกครองชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเก็บโบราณวัตถุและส่ิง
ลํ้าคาสมัยกอน ประวัตติางๆ ที่มีความเปนมานาศึกษาและมีคาของอารยะธรรมชวา 
จากนั้นนําทานชม พระราชวังนํ้า Tamansari Water Palaceเปนสถานที่
พักผอนของสุลตาน ภายในมีสระขนาดใหญเพื่อใหสาวสรรกํานัลในวายนํ้าเลนเบิก
บานสําราญใจโดยมีอาคารที่ประทับของสุลตานอยูใกลๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ใน
สระไดอยางชัดเจนสวนสระวายนํ้าของมเหสี และธิดาของสุลตานจะแยกออกไป
ตางหากโดยรอบๆ จะเปนสวนขนาดใหญที่ยังคงความสวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
                นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุโรพุทโธ BOROBUDURศาสนสถานของศาสนาพุทธ

ที่ใหญที่สุดในโลกสรางขึ้นโดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทรเปนสถปูแบบมหายาน
สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที7่-9 หรือพุทธศักราช1393 ตั้งอยูทางภาค
กลางของเกาะชวาบนที่ราบเกฑุทางฝم�งขวาใกลกับแมนํ้าโปรโกหางจากยอกยาการตา
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ40 กิโลเมตรมหาสถปูบุโรพุทโธอันงดงามนัน้รังสรรคขึ้นดวย
ความรกัความศรัทธาอยางเปم�ยมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย
ประตมิากรรมแตละชิ้นไดรับการจัดวางอยางงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึง
ธรรมธรรมชาติหรือจักรวาลโดยสรางขึ้นจากหินลาวามีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 
55,000 ตารางเมตรรปูทรงดานฐานเปนสีเ่หลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ 123 เมตร
แตละดานมีบันไดและซุมประตูขึ้นสูมหาเจดียซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้นชั้น 1-6 มีลักษณะ
เปนรูปสี่เหลี่ยมสวนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเปนรูปทรงกลม 

                สวนฐานของบุโรพุทโธประกอบดวยขั้นบันไดใหญ 4 ขั้นกําแพงรอบฐานมีภาพสลัก
ประมาณ 160 ภาพเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยที่ยังของอยูในกาม



 

 

ผูกพันกับความสุขสนุกสนานความปรารถนาทางโลกอันไมรูจบสวนนีจ้ัดอยูในขั้นกาม
ภูมิ 

                ในสวนทีส่องคือสวนบนของฐานนัน้ผนังทั้งดานนอกดานในมีรปูสลักเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวตัิและชาดกตางๆประมาณ 1,460 ภาพในสวนนี้ถือเปนขั้นรูปภูมิ
คือขั้นตอนที่มนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวน 

                สวนที่สามคือสวนของฐานกลมที่มีเจดียทรงระฆังควํ่าจํานวน 72 องคแตละองค
บรรจดุวยพระพุทธรูปตั้งเรียงรายอยู 3 ระดบัโอบลอมพระเจดียองคใหญซึ่งเปน
สัญลักษณสุดยอดของบุโรพุทโธจํานวน 72 นั้นหากพิจารณาในทางธรรมแลว
หมายถึงรปู 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียที่เปนรูปบวัผลิบานนั้น
บงบอกถึงการรูตื่นและเบิกบานสวนพระเจดียองคใหญนั้นภายในไมไดบรรจุสิ่งใดไว
อาจสื่อใหเห็นถึงความวางอันถึงที่สุดของนิพพานแลวยอมไรลักษณไรรูปรอยใดๆใน
สวนนี้ถือเปนขั้นอรูปภมูิที่มนุษยไมผกูพันกับทางโลกอีกตอไปจากนัน้นําทานสู ศูนย
เคร่ืองเงิน ทานจะไดชมการสาธิตการทําเครือ่งเงินอยางละเอียด โดยชางฝมือท่ี
ประณีต   

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.30 น. เดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางสูเดนพาซาร โดยเที่ยวบินที่ GA254หรือGA252 

1815-2035 
22.50 น. ถึงสนามบนินานาชาติงูระหไร เกาะบาหล ีผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 

นําทานเขาสูที่พัก 
พักที่             THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเทา 3* 
 

วันที่สาม บาร็องแดนซ–ศูนยผาบาติก-หมูบานคินตามานี–วัดตัมปะกซีริง–ตลาดปราบ
เซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณหองอาหารโรงแรม  
                จากนั้นนาํทานเดินทางไปชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ดานซ 

BARONG DANCEเปนเรื่องราวการตอสูระหวางความชั่วและความดี บาร็อง คือ
ตัวแทน ฝ�ายธรรมะ เปนสัตวในเทพนิยาย มลีักษณะเปนตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดย



 

 

ผูชายสองคน วากันวาเคราของบาร็องมีอํานาจในการรกัษาโรคตางๆ สวนคูปรับของ
บาร็อง คือรังดาราชินแีหงนรก ซึ่งชาวบาหลีรูสึกหวาดกลัวและใหความเคารพพอๆ 
กัน ตามบทละครบาร็องไมสามารถปราบรังดาไดอยางราบคาบเพราะจะตองมีการ
ถวงดลุระหวางความดแีละความชั่วเสมอ สําหรับชาวบาหลีการแสดงชดุนี้คือภาพ
สะทอนการตอสูของชีวิต นําทานชม ศูนยผาบาติก ทานจะไดทราบถึงกระบวนการ
ผลิต รูปแบบ และสีสันของผา ซึ่งมีความแตกตางจากผาบาติกทั่วไป จากนั้นนําทาน
เดินทางขึ้นสูหมูบานคินตามาน ีที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 

บาย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ�ตพื้นเมือง พรอมชมวิวทิวทัศนอัน
งดงามของภูเขาไฟบารตูร ซึ่งอยูบริเวณหมูบานคินตามานีตั้งอยูบนระดับความสูง 
1,717 เมตร และเปนหนึ่งในอาณาจักรยุคตน ๆ ภูเขาไฟกูนุงบารตรูนี้ เปนหุบเขาที่
งดงามมีหมอกปกคลมุอยางสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งป ใกลกบัภูเขา
ไฟ คือทะเลสาบบารตูร เปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยบุตวัของ ภเูขาไฟดาเนา บาร
ตูร ซึ่งมีขนาดใหญที่สดุและตั้งอยูบนหลุมปลองภูเขาไฟท่ียังคุกรุน อิสระใหทานได
ถายภาพ สมควรแกเวลานําทานสู วัดเตียรตา อัมปล TIRTA EMPUL TEMPLE
วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะกซีริง วัดแหงนี้ตั้งอยูใน
บริเวณหมูบานตัมปะกซีริง ตามตํานานเลาวา เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของ
เบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณสถานในชัว่คืนดวยเล็บมือตน สิ่งปลูกสรางนี้คือ
อนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซึ่งจะทําให
กษัตริย ราชินี และนางสนมผูวายชนมกลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทานจะไดพบกับ 
บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปจจุบันนี้ยังมนีํ้าผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสราง
ขึ้นตอนท่ีเจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอนํ้าอมฤตชุบชีวตินักรบของพระองค สถานที่แหงนี้
ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10 วากันวานํ้าในสระมีอํานาจในการรกัษาโรคภัยตางๆ จึง
ไดมีการตอทอออกมาลงในบอ ที่ชาวบาหลีนยิมมาชําระรางกายใหบริสุทธิ์ หลังจาก
ถวายเครื่องบดัพลีแกเทพเจาแหงสระนํ้าแลว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ้ากันคนละ
ดาน แมนํ้าจะมาจากแหลงเดียวกันแตจะมีทอแยกเพ่ือประกอบพิธีกรรมตางกนัไป 
ทานสามารถผานชมบานพักของอดีตประธานาธิบดอีินโดนีเซีย ทีต่ั้งอยูบนเขา
ใกลๆ ตัววิหาร จากนัน้อิสระใหเวลาทานไดเลือกซื้อสนิคาพ้ืนเมืองราคาถูกมากมาย
เชน ผาพันคอผาโสรงพื้นเมือง กระเป�าหนัง ตุกตาไมแกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ 



 

 

“ตลาดปราบเซียน” นําทานชอปปم�งที ่ตลาดอูบุด ไมเปนเพียงยานที่สําหรับผูท่ีใฝ�หา
เรื่องราวของความสุขและเรื่องที่สุนทรียในอารมณเพียงเทานั้นแตเปนแหลงช็อปปم�งที่
เปนการเติมเต็มความอ่ิมใหการช็อปปم�งเต็มรปูแบบอีกดวยตลอดถนนมังกี้ฟอเรสทที่
ทอดยาวผานใจกลางอูบุดที่มคีวามเกาแกและใหมผสานกันอยางลงตัวตลาดแกงนี้
สามารถหาซ้ือสินคาประเภทหัตถกรรมตะกราจากหมูบานเทงกานันและผาซุมบาและ
จะเจอสินคาประเภทเสื้อผาท่ีมีการตัดเย็บขายแบบทันสมัยและมีสินคาแบรนดเนม
วางขายแบบหายใจรดตนคอกันไดเลยที่เดียวและหากเปนสินคาของฝากเล็กๆนอยก็
หาไดไมยากเชนกันและที่สําคัญหากเดินทางเที่ยวในยานนี้ก็จะมีกลิน่หอมตลอดถนน
กลิ่นหอมของนํ้ามันหอมระเหยเทียนหอมธูปหอมหอมที่วางขายแทบทุกรานหากใคร
ที่สนใจสินคาประเภทนี้ในยานนี้ไมควรพลาดเลยท่ีเดียวจากตลาดแหงนี้เดินทางตรง
ไปที่หัวมุนถนนมังกี้ฟอเรสทก็มีสินคาวางขายกองๆอยูไมนอยเชนกนั 

คํ่า รับประทานอาหาร ณภัตตาคาร 
พักที่          THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเทา 3* 

 

วันที่สี่ วัดเม็งว–ีเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลนัดานู–วิหารตานะหลอ็ต-หาดจิมบา
รัน 

 
เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม นําทานสู วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน 

Pura Taman Ayunเปนวัดที่สําคัญซึ่งกอสรางตั้งแตปพ.ศ. 2177 ทั้งยังเปนวดัที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของบาหลีอีกดวยวัดแหงนี้เปนวัดหลวงของราชาแหงราชวงศ
เม็งวีความโดนเดนของวัดแหงนี้คืออาคารที่มหีลังคาทรงเมรุหลายชัน้กวา 29 แหง
เปนการจําลองจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูไมวาจะเปนเจดียสูงใหญ 
(เมรุ) ที่สื่อถึงเขาพระสุเมรุอันเปนศูนยกลางของจักรวาลหรือสระนํ้าที่รอบลอมวัด
เปรียบดั่งมหาสมุทรสทีันดรทั้งยังมกีารตกแตงสวนและการจัดการคูเมืองที่ดีอีกดวย 

                จากนั้นนาํทานเดินทางสูเทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดป “เทือกเขาเบดูกัล” 
ผานชมไรผัก, ผลไมเมอืงหนาว และหมูบาน ที่สวยงามที่ตั้งอยูบนเทือกเขาชมสวน
ดอกไมนานาชาต ิ

 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ตพื้นเมือง  
 นําทานชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan ที่อยูในระดับความ

สูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ้าทะเลวัดนี้เปนวดัท่ีเกาแกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 
ชาวเบดูกุลสรางวัดแหงนี้เพื่อเปนที่สักการะบูชาพระแมแหงทะเลทะเลสาบของพวก
เขาเดิมทีนั้นวัดนี้ตั้งอยูริมนํ้าแตนํ้าในทะเลสาบแผมากวางขึ้นเรื่อยๆเลยทําใหวัดนี้มา
อยูกลางนํ้าดวยความสําคัญและทัศนียภาพที่สวยงามของวัดอุลันดานูภาพวัดถูก
ตีพิมพในธนบัตรใบละ 50,000 IDR ดวย ลกัษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่
รียกวาเมรุมุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้นสวยงามมากวดัแหงนี้ตั้งอยูรมิ ทะเลสาบบรา
ตัน Lake Bratanเปนทะเลสาบที่มีมนตขลังฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอยๆ ลาด
ตํ่าลง เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่
สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาตอากุง Mount Angung ทางทิศตะวันออกนอก
นําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ทีว่ิหารตานะห ล็อต วัดแหงนี้
ตั้งอยูเหนือผืนดินบนแทนหินซึ่งเกิดจากการถกูคลื่นกดัเซาะ หอสีดําและเถาไมเล้ือย
เหนือหนาผาของตานะห ล็อต ชวนใหระลึกถงึภาพวาดอันประณีตของจีน คูหาท่ีราย
รอบวัดคือที่อาศัยของงูศกัดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยูอยางสันโดษโดยไมถกูรบกวน อนุญาตใหเขา
ไปขางในไดเฉพาะผูมาสักการะเทานั้น แตนักทองเท่ียวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่
งามจับตายามอาทิตยลับขอบฟ�าไดบนเขาลูกใกลกัน สถานที่แหงนี้จงึเปนที่รูจักใน
นาม ตานะหล็อต หรอื“ดินแดนในทะเล” 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตสบาหลี+กุงมังกร 500 
กรัม ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตยตกดินริมชายหาด
จิมบาลัน 

พักที่         THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเทา3* 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา ชอปปم�งยานคูตา เซ็นเตอร-เดนพาซาร–จาการตา-กรุงเทพฯ  

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานเดินทางสูแหลงชอปปم�งยาน 

คูตา เซ็นเตอร เพ่ือใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมทั้งหลาย อาทิเชน 
ROXY, VERSACE, POLO, ARMANIและอื่นๆ อีกมากมาย จะเรียกไดวาเปน
แหลงช็อปปم�งที่ใหญที่สุดของบาหลีก็วาไดเพราะท่ีนี้เปนแหลงที่รวมสินคาที่มในทุกๆ
ตลาดเอามารวมกนัที่ตลาดแหงนี้ไมวาจะเปนอิกัตตระกราสานผาซุมบารานขายของ
เกาแกลเลอรี่ขายรูปไปจนถึงเส้ือผาท่ีทันสมัยเส้ือผาชายหาดชุดวายนํ้าและแบบตัด
เยบ็เองและแบบผลิตจากโรงงานและมีสินคาประเภททอมือสินคาปกและเครื่องเงิน
เครื่องทองงานแกะสลักไมเฟอรนิเจอรเพ่ือการตกแตงบานและสวนรวมไปถึงรานคาท่ี
ทันสมัยตางๆมากมายอิสระตามอัธยาศัยสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

14.00น. ออกเดินสูเมืองจาการตาโดยเที่ยวบินที่GA409 หรือ GA407 1200-1255 
15.00น. ถึงสนามบินเมืองจาการตา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
16.40น.    ออกเดินทางจากจาการตาเที่ยวบินที่ GA864 
20.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 

ราคาเด็ก 
ไมเสริมเตียง 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

22-25 ม.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

19-23 ก.พ. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

18-22 มี.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

22-26 เม.ย. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

20-24 พ.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

17-21 มิ.ย. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

22-26 ก.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

19-23 ส.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

 
อัตรานี้รวม 
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ–จาการตา–ยอรกจาการตา-เดนพาซาร-จาการตา-
กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) / คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครือ่งดื่มที่
ระบุไวในรายการ / คาที่พัก 4 คืน / คานํ้าหนกักระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คาบัตร
เขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 
1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มคัคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง / 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 30 USD/ทาน *** ทปิหัวหนา
ทัวรขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา / คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือ
พาสปอรตตางชาต ิ/ คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�า
เดินทางที่นํ้าหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซกัรีด โทรศัพท คา
มินิบาร ฯลฯ / คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทาน ออกเดนิทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, 
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลูกคา 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรต 
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณ ี
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วนั / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ 
2. เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํ้ามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ เพราะทาง
บริษัทยังไมไดรวมภาษนีํ้ามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณ ี 
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 


