
 

 
 

 

 

 



 

 
03.00  พรอ้มกนัที ่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู 2 เคานเ์ตอร ์ 1 สายการบนิ AIR 

ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
06.00  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตวั จําลองมาจากรูปสกัการะ
ของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาว

ฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของ
พระองค ์มคีวาม สงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแห่งนี้มคีวาม
กวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่ห่งนี้ยังใชจ้ัดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง 

ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางชม วหิารอลูวูาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิ

ทวิทศันท์ีง่ดงามอกีมุมหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร 
(กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น และหา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได ้) 

 

 
 
 

 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง -  ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร - เกาะบาหล ี - 

สวนพระวษิณุ - วหิารอลูวูาต ู- ชายหาดจมิบารนั (-/L/D) 
 



 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ทา่มกลางทรายขาวสะอาดและ

ทอ้งน้ําสคีราม ตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงูราหไ์ร 
โดยทีจ่มิบารันมชีายหาดอยู่ 2 ฝ่ัง ดา้นตะวันตกตดิกบัอ่าวจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหราเพิง่
เปิดใหม่ผุดข ึน้หลายแห่ง สว่นตะวันออกเป็นทีต่ัง้ของทา่เ รอืบนัีว บรเิวณชายหาดจมิบารัน 

นักทอ่งเทีย่วนยิมไปน่ังกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉากของววิทวิทศันท์ีง่ามตา อกีทัง้ยัง
เป็นแหลง่ทีพ่ลกุพลา่นและสสีนัของภาพชวีติหมู่บา้นชาวประมง มปีลาสดๆมาขายนักทอ่งเทีย่วให ้

ไดล้ ิม้ลองป้ิงย่างกนัรมิชายหาก 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / LEGIAN PARADISO HOTEL / J4 HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX ของโรงแรม 
07.20 นําทา่นเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที่ XT8440 

07.50 ถงึ ย็อกยาการต์า (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าบาหล ี1 ชัว่โมง) 
นําทา่น ชม วดัพราหมนนัต ์  หรอื จันดรีาราจงกรัง คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้อยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวันออกประมาณ 
18 กโิลเมตร ตวัวัดนัน้สร า้งขืน้เมือ่ราวปี พ .ศ. 1390 แตห่ลงัจากสรา้งเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวัดก็ถกู
ทอดทิง้และถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีาร

เร ิม่บูรณะวัดขึน้มา การบูรณะของสิง่กอ่สรา้งหลกัส ิน้สดุลงเมือ่ปี พ .ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ใน
ปัจจุบัน ปรัมบานันถกูยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้่าเป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดทูี่

ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตวัวัดโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซ์ ึง่มี
ความสงูถงึ 47 เมตร 

 

 

วนัทีส่อง เกาะบาหล ี-  ย็อกยาการต์า - วดัพราหมนนัต ์  - พระราชวงัสลุตา่น - พระราชวงั นํา้ - 
มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ - วดัปะวน - วดัเมนดตุ  (B/L/D) 



 

  
นําทา่นชม พระราชวงัสลุตา่น สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม.โดยสลุต่านฮาเมง
กบููโวโน ที ่1 ตามคตแิบบฮนิด ูซึง่สมมตวิ่าพระราชวังเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายใน
วังมปีระต ู9 ชัน้ หมายถงึทวารทัง้ 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ชวาผสมผสานกบัดชัต ์ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทบัของสลุตา่นยอกยาการต์าตัง้แตอ่ดตีจน ถงึปัจจุบัน 
(ในปัจจุบันนี้ไม่ไดป้ระทบัอยู่ถาวรแลว้ ) ภายในพระราชวังมสีถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ      

ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวัฒนธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัดหอ้งตา่งๆ จัดแสดง
เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดร้ับรู ้และมีส ิง่ของเครือ่งใชส้ว่น
พระองคต์า่งๆ รวมถงึของลํ้าคา่มากมายทีห่าชมไดย้าก 

 
 

 



 

นําทา่นชม พระราชวงั นํา้ หรอื TAMAN SARI ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลบัซบัซอ้น โดย

ปราสาทแห่งนี้ถกูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มัยสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมา
เสร็จส ิน้ตอนสมั ยสลุตา่นองคท์ี ่ 2 ชือ่ของ TAMAN SARI มาจากภาษาชวา โดยคําว่า  TAMAN 
หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะ และ  SARI หมายถงึความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดงันัน้ ชือ่ของ 

Taman Sari จงึหมายถงึสวนแห่งความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน้ํา     
ไดแ้บ่งออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนั  คอืสว่นที ่1 ทะเลสาป  Segaran อยู่ทางทศิตะวันตก สว่นที ่ 2 ที่

สาํหรับอาบน้ํา อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาป  Segaran เรยีกว่า  UmbulBinangun สว่นที ่3 ไดส้ญู
หายไปแลว้คอืสระ PasareanLedok Sari และสระ Garjitawati ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทีอ่าบน้ํา สว่น
ที ่4 อยู่ทางทศิตะวันออก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 
นําทา่นชม มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ หรอื มหาสถปูโบโรบูดรู ์หรอื บาราบูดรูโ์ธ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอนิโดนีเซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมาเกอลงั ห่าง
จากยอกยาการต์าไปทางตะวันตกเฉียงเหนื อราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหว่างปี พ .ศ. 1293 -  

1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถา้ไม่นับนครวัดของกมัพูชา
ซึง่เป็นทัง้ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดก

โลก 
สกัการะ วดัปะวน หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ว่า Candi Pawon มขีนาดเล็กแตเ่ป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมของ

พุทธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบูรณ์แบบ คณุจะประทบัใจในความสมมาตร
ทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้ เมือ่ หวนนกึว่าวัดนี้สรา้งข ึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่
ชมฝีมอืการกอ่สรา้งวัดอันน่าทึง่ ขณะครุ่นคดิถงึจุดประสงคเ์ร ิม่แรกในการกอ่สรา้งวัดทีย่ังเป็น

ปรศินาลกึลบัมาจนถงึปัจจุบันวัดแห่งนี้กอ่สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 9 เชน่เดยีวกบัวัดทางพุทธ
ศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่กว่าอกีสองแห่งคอื วัดเมนดตุและวัดบุโรพุทโธ เชือ่กนัว่า วัดทัง้สามแห่งนี้มี

ความเกีย่วพันกนัในเชงิสญัลกัษณ์ เนื่องจากสรา้งในตําแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกนั แตย่ังไม่ทราบ
ถงึลกัษณะของความเชือ่มโยงนี้อย่างแน่ชดั รวมถงึวัตถปุระสงคเ์ร ิม่แรกในการกอ่สรา้งวัดปะวน 



 

อย่างไรก็ด ีมหีลกัฐานบางอย่างบ่งชีว้่าวัดแห่งนี้เคยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบ

พธิฝัีงศพ แตไ่ม่อาจระบุตวัตนของกษัตรยิห์รอืราชนิีทีถ่กูฝังไวท้ีน่ี่ได ้
นําทา่นชม วดัเมนดตุ  หรอื Candi Mendut ซึง่อยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กนัว่า ทีน่ี่
เป็นสถานทีส่าํหรับทําพธิบีูชาส ิง่ศกัด ิส์ทิธิว์ัดเมนดดุตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ข ึน้บันไดไปบน 

วัดเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความ
โชคด ีอยู่ทา่มกลางเด็กๆ ขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuwera อยู่ทา่มกลาง

เด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวัดเมนดดุ จะเห็นพระพุทธรูป หรอืพระ
ศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน ์และพระสารบีุต 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

พกัที ่ NEO AWANA HOTEL JOGJAKARTA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX ของโรงแรม 

08.15 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT 8441 
10.40 ถงึ เกาะบาหล ี(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าย็อกยาการต์า 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม วดัอลุนัดาน ูอยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟตุจากระดบัน้ําทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน้ํารมิ
ทะเลสาบบราตาน มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคัน่ดว้ยปุยเมฆสขีาว วัดนี้สรา้ง
ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิทีางศาสนาพุทธและฮนิด ูรวมทัง้อุทศิแดเ่ทว ีดานู เทพแห่ง

สายน้ํา บรเิวณทีไ่ม่สามารถเดนิขา้มไปได ้  จะมลีกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ยีกว่า
เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี

วัดแห่งนี้ตัง้อยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั  เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลงั ฉ ากหลงัคอืทุง่นาขัน้บันไดที่
คอ่ยๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่
หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของ

วนัทีส่าม ย็อกยาการต์า  - เกาะบาหล ี - วดัอลุนั ดาน ู-  ทะเลสาบบราตนั - วหิารทานาล็อท 
(B/L/D) 

 



 

ยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรม

ทางน ้าํสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท  วหิารงูอันศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บูชาเทพ

เจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี 
ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลกตาของวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

 



 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA/ LEGIAN PARADISO HOTEL/ J4 HOTEL  
                  หรอืเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
หลงัจากนัน้นําทา่น ชมระบําบารอง แดนซ์  เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะ
บาหล ีอนิโดนีเซยี บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลกัษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตวัละครทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซ์ เป็นนาฏกรรมศกัดิส์ทิธิ ์การร่ายรํามทีา่ทอี่อนชอ้ยงดงาม 

เสยีงเพลงไพเราะ นําทา่นแวะชมสนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็นศลิปะของเกาะบาหลี  หลงัจาก
นัน้นําทา่นชมสนิคา้ผา้บาตกิ 

 
นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ หมูบ่า้นคนิตามานี  ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ใ น

อาณาจักรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหล ีนําทา่นชม ภเูขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบา
ตรู  ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตวัของภเูขาไฟบาตรู ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบาหลแีละตัง้อยู่
ดา้นขา้งภเูขาไฟทีย่ังคกุรุ่นอยู่ มคีวามสงูเหนือระดบัน้ําทะเล 1,717 เมตร นําทา่นเดนิ ทางตามเสน้ทาง

ลดระดบัความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิาสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุง่นา

วนัทีส่ ี ่ ชมระบําบารอง แดนซ ์ - หมูบ่า้นคนิตามาน ี - ภเูขาไฟบาตรู ์-  ทะเลสาบบาตรู ์  - วหิาร
เทมภคัศริงิค ์หรอื วดัพศุกัด ิส์ทิธ ิ ์- ตลาดปราบเซยีน- ชอ้ปป้ิงรา้น KRISANA (B/L/D) 

 



 

ขัน้บันได อันเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรูปกบัทศันียภาพทีง่ดงามราว

สรวงสวรรค ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์หรอื วดัพศุกัด ิส์ทิธ ิ ์สรา้งในศตวรรษ

ที ่13 เป็นวหิารศกัดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบ่อ

น้ําพุศกัด ิส์ทิธิ ์ที ่ TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึค์
ศกัด ิส์ทิธิ ์และแทน่บูชาเทพทีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้

ปากถ้ําเป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่ว่า 
ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 
 
 



 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซยีน  ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืง

ในตลาด และราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ซึง่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย 
จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม ไรก่าแฟที ่มชีือ่เสยีงของบาหล ีทีน่ี้ทา่นจะไดช้มการทํากาแฟดว้ยวธิกีาร
ดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีม่ชีือ่ว่า กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ และรา้นของ

ฝาก 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก KRISANA ซึง่เป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝาก
ตา่งๆมากมายในราคาทีถ่กูสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  

 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

01.35 นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD399 
04.50 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 
พกัเดีย่ว 

20 - 24 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 4,000 

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 34,999 34,999 34,999 4,000 

17 - 21 มกราคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

24 - 28 มกราคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

14 - 18 มนีาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

21 - 25 มนีาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

28 ม.ีค. - 01 เม.ย. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

10 - 14 เมษายน 2562 30,999 30,999 30,999 4,000 

11 - 15 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 4,000 

13 - 17 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 4,000 

18 - 22 เมษายน 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

วนัทีห่า้ เกาะบาหล ี - ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร  - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  – กรงุเทพฯ   

(-/-/-)   
 



 

09 - 13 พฤษภาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

23 - 27 พฤษภาคม 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

30 พ.ค. - 03 ม.ีค. 2562 23,999 23,999 23,999 3,500 

13 - 17 มถินุายน 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

20 - 24 มถินุายน 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

27 ม.ย. - 01 ก.ค. 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

04 - 08 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

18 - 22 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 24,999 3,500 

01 - 05 สงิหาคม 2562 22,999 22,999 22,999 3,500 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
มดัจําท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธ

การจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทํา

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการ
ชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนํา
เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิาร

ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดงันี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที่
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที่ ยวทกุทา่น

ยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเ วลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมช าต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงั นัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  



 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจใ นการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแ ยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของ

ดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิ  

2. สิง่ของที่มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่าํรอง

สามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี

การจํากดัจํานวน  

3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


