
 

 

 
 

  เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD)  
 
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  

 ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ู

 รับพรและสิริมงคลจากน้ําพุศักดิส์ิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 

 รวมไฟลท์ภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแล้ว 

 มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สดุยอดศาสนสถานของศาสนาพทุธท่ีใหญ่ที่สดุในโลก 

 เทีย่วไฮไลทเ์มืองยอรค์ยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท 

 ชม วัดพรามนันต ์ ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

 ชมเทอืกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบารต์ู วิหารอูลูวาตู 

 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสดุงดงาม 



 

 

 ไฮไลท ์นําสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจาํเกาะบาหลี 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทีบ่าหลี 3 คืนและยอรค์ยา 1 คืน 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรียม์หาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 

03.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

06.15 น. นาํท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เทีย่วบินที ่FD396  

RE-CHECK เอกสารสาํหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 

1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทาง. 

2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 

3. ลงทะเบียนเข้าประเทศอินโดนีเซีย 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ผ่าน APP : PEDULI LINDUNGI 

4. ประกันการเดินทางทีค่รอบคลุม ประกันโควิด-19 **รวมในค่าทัวร*์* 

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางผ่านประตเูทพเจา้เขา้สู่ตวัเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณข์องเกาะบาหลี, ผ่านชมอนสุาวรีย ์

บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่ครึ่งตัว จาํลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้



 

 

ปกป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ 

เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํา้หนัก 

4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น 

ระบาํบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  

จากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พรอ้มชมวิวทิวทศันท่ี์

งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, 

หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด

ซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลั์บขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม

ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง       เดนพาซาร ์- ยอรก์ยาการต์้า – มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท -  วัดพรามนันต ์ 

                  ย่านมาลิโอโบโร  (B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 



 

 

นาํท่านเดินทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เทีย่วบินที.่...... 

นาํท่านเดินทางสู่ มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสรา้งขึน้โดย

กษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถูปแบบมหายาน สนันิษฐานว่าสรา้งราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-9 หรือพุทธศกัราช 1393 

ตัง้อยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้บัแม่นํา้โปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเป่ียมล้นต่อ

พระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชยั ประติมากรรมแต่ละชิน้ไดร้บัการจัดวางอย่างงดงามลงตวัและมีความหมายอนัมีนัย

ถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสรา้งขึน้จากหินลาวา มีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐาน

เป็นสี่เหลี่ยมจตัรุสักวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แต่ละดา้นมีบนัไดและซุม้ประตขูึน้สู่มหาเจดีย ์ซึ่งมีทัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 

มีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สว่นชัน้ที่ 7-10 มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ่ 4 

ขัน้ กาํแพงรอบฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมนุษยท่ี์ยังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพัน

กบัความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ ส่วนนีจ้ดัอยู่ในขัน้กามภูมิ ในส่วนท่ีสอง คือส่วนบนของฐาน

นัน้ ผนงัทัง้ดา้นนอกดา้นในมีรูปสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวติัและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถื้อเป็น

ขัน้รูปภูมิ คือขัน้ตอนท่ีมนุษยห์ลดุพน้จากกิเลสทางโลกมาไดบ้างส่วนส่วนท่ีสาม คือส่วนของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆัง

ควํ่า จํานวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็น

สญัลกัษณส์ดุยอดของบุโรพทุโธ จาํนวน 72 นัน้ หากพิจารณาในทางธรรมแลว้หมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 

1 และฐานพระเจดียท่ี์เป็นรูปบวัผลิบานนัน้บ่งบอกถึงการรูต่ื้นและเบิกบาน ส่วนพระเจดียอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุ

สิ่งใดไว ้อาจสื่อใหเ้ห็นถึงความว่าง อนัถึงที่สดุของนิพพานแลว้ ย่อมไรล้กัษณ ์ไรรู้ปรอยใดๆ ในส่วนนีถื้อเป็นขัน้อรูปภูมิ ท่ี

มนุษยไ์ม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองเงิน ท่านจะไดช้มการสาธิตการทาํเคร่ืองเงินอย่าง

ละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต 

 

จากนัน้นาํท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัที่ไดส้รา้งขึน้เป็นที่สาํหรบัเก็บนํา้ศกัดิส์ิทธิ์เพื่อชาํระลา้งจิตใจ  



 

 

 

จากนัน้นาํท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดยสนันิษฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลี่ยกนักบับุโรพทุ

โธ โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีหมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวดับุโรพุทโธ 

ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแห่งนีถ้กูคน้พบในปี 1836 อยู่

ในสภาพซากปรกัหกัพังจนกระทั่งไดร้บัการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆจ์าํพรรษาอยู่ในวดันี ้ซึ่งในระหว่าง

การบูรณะบโุรพทุโธ นกัโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจที่พบว่า วดัทัง้ 3 แห่งนี ้ตัง้อยู่ในตาํแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกนั ทาํ

ใหน้กัโบราณคดีสว่นหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึ่งของบโุรพทุโธ 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้นาํท่านชม วัดพรามนันต ์ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้เป็นตาํนานเรน้ลบัแห่งเทพเจา้ฮินดู

ทัง้สาม ชมตน้กาํเนิดรามายนะและเจดียส์ามองคท์ี่เรียงรายกนัอย่างงดงามชมโบราณสถานท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมที่

งดงามมหศัจรรยต์าํนานเทพแห่งฮินด ู 



 

 

 

จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายนีเ้ป็นศนูยก์ลางของย่านท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุของยอกยาการต์า ราย

ลอ้มไปดว้ยโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมายในบรเิวณใกลเ้คียง ทางเทา้ทัง้สองขา้งของถนนเต็มไปดว้ยแผงขาย

ของเล็กๆ ท่ีขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีรา้นอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งท่ีเรียกว่า lesehan ซึ่งเปิด

ดาํเนินการอยู่ตามถนน น่ีคือถนนของศิลปิน นักดนตรีขา้งถนน จิตรกร และศิลปินอ่ืนๆ จัดแสดงผลงานสรา้งสรรคข์อง

พวกเขาบนถนนสายนี ้ไม่ชดัเจนสาํหรบันกัท่องเท่ียว แต่สาํหรบัประชากรในทอ้งถ่ิน ถนนดา้นขา้ง ตรอก และโครงสรา้งท่ี

นาํไปสูม่าลิโอโบโรมีความสาํคญัพอๆ กบัตวัถนนเอง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําท่านสู่ทีพั่ก INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่าม        ยอรก์ยาการต์้า – เดนพาซาร ์- ทานาลอท                                                 (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เทีย่วบนิที.่...... 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกนัว่ามีงเูทพเจา้ลายศกัดิ์สิทธิ์คอยปกปักรกัษา

อยู่ภายใตวิ้หารงดงามย่ิงนกัยามพระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจดุชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วิหารที่สรา้งในศตวรรษที่ 16 โดยนกับุญดายงัระวาดีที่บาํเพ็ญศีลภาวนาและศกัดิส์ิทธิ์มากเป็นที่นบัถือของชาวบาหลี ชม

วดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครดงั ดอกแกว้การะบหุนิง และภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ทีพั่ก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันทีส่ี่     วัดเบซากีย ์-  เทอืกเขา Kintamani -  วิหารศักดิส์ิทธิ์ เทมภัคศิริงค ์             (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค ์Bali Swing ทาํกิจกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนั่งชิงชา้ขนาดยกัษแ์กว่งเหนือหนา้ผาและท่าน

สามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  

 จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไว้หลาย

ประการ นอกจากจะเป็นวัดท่ีใหญ่ที่สุด สวยงามที่สดุ มีความสาํคัญมากที่สุด ยงัเป็นวัดท่ีมีประวัติศาสตรย์าวนานท่ีสุด 

วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวดัท่ีศัก

สิทธิ์เหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกใหเ้ป็นวดัหลวง

หรือ Mother of Temple   วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี

ความสาํคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเ้รียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา

บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภูเขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลกูท่ี

ใหญ่ที่สดุในบาหลี และมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนานมาตัง้แต่ก่อนประวติัศาสตรเ์ลยทีเดียว 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางขึน้สู่เทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี นาํท่านชมความงามของ 

ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเชื่อกันว่าเป็นท่ีสถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร ์ท่ียังคงรอวันปะทุอยู่

ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์ูร ์ทะเลสาบนํา้จืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับ

ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 



 

 

 

นาํท่านสู ่วิหารศักดิสิ์ทธิ์ เทมภัคศิริงค ์สรา้งในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศกัดิ์สิทธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนา

ในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ท่ีผุดขึน้จากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิว

ลึงคศ์ักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพท่ีศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย ์ทาํเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถํา้เป็นสระ

ศักดิ์สิทธิ์ มีนํา้ไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรือ

อาบนํา้ที่น่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

**หากมเีวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาติก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ทีพั่ก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

 

วันทีห้่า     ช็อปป้ิงของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของท่ีระลกึก่อนกลบั ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 

เอกสารทีใ่ช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 

12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เทีย่วบินที ่FD397 

15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

 

เมื่อเดินทางถึงไทย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท 

มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือทาํกรุ๊ปเหมา 

กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
เงือ่นไขการจอง มัดจาํท่านละ 10,000 บาท 

ช่วงเทศกาลทา่นละ 15,000 บาท  
*** เมื่อชาํระค่ามัดจาํแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 

พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษนีํ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

อัตรานีร้วม   

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สาํหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุตํ่า

กว่า 2 ปี 
พักเดี่ยว 

วันที ่10 – 14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่14 – 18  กันยายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่20 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่16 – 20 พฤศจิกายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 

(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

33,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 

(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

35,999.- 3,900.- 4,900. - 



 

 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์

 ตั๋วเครื่องบินและภาษีนํา้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร ์รวมนํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 รวมไฟลท์ภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแลว้ 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ  

 ค่าท่ีพกั 4 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชาํระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า

ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางที่มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 

 เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

 

 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได ้เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ

บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษัิทระบใุน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  



 

 

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจาํนวน 

 หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจาํนวน

ลกูคา้ เช่น 

Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 

Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ

โรงแรมที่จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ

ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมด ไม่

ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


	วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D)
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