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เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 

 

 ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบาลนั ชมววิทะเลสวยๆ+ เมนกูุง้ราดซอส  

 ชมสวนพระวษิณุ ขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ู

 รบัพรและสริมิงคลจากน า้พุศกัด ิส์ทิธิแ์หง่วดั TEMPAKSIRING TEMPLE 

 รวมไฟลท์ภายใน บาหล ี– ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลแีลว้ 

 มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ “BOROBUDUR” สดุยอดศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 เทีย่วไฮไลทเ์มอืงยอรค์ยา ถนนมารโิอโบโร ่วดัปะวน เม็นดทุ 

 ชม วดัพรามนนัต ์ ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

 ชมเทอืกเขาคนิตามณี ภเูขาไฟบารต์ ูวหิารอลูวูาต ู

 ชมความงดงามของ วหิารทานาล็อท วหิารกลาง มหาสมทุรอนิเดยีสดุงดงาม 
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 ไฮไลท ์น าสกัการะวดัเบซากยี ์MOTHER OF TEMPLE วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจ าเกาะบาหล ี

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ทีบ่าหล ี3 คนืและยอรค์ยา 1 คนื 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – อนสุาวรยีม์หาภารตะ - สวนพระวษิณุ – วหิารอลูวูาต ู- ชายหาดจมิบาลนั  (L/D) 

 

03.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประต ู2 สายการบนิ 

AIR ASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระ 

06.15 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่FD396  

 

RE-CHECK เอกสารส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้บาหล ี

1. พาสปอรต์ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทาง. 

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

3. ลงทะเบยีนเขา้ประเทศอนิโดนเีซยี 72 ช ัว่โมง กอ่นเดนิทาง ผา่น APP : PEDULI LINDUNGI 

4. ประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุ ประกนัโควดิ-19 **รวมในคา่ทวัร*์* 

 

11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหล,ี 

ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza  

หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน

พระวษิณุ  

- อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั้นพระ

วษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้

แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 

ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่ห่งนี้ยังใช ้

จัดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้ม

ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ี 

- ชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้ม

ลบูหวัลงิโดยเด็ดขาด)    

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พเิศษ!!เมนูกุง้ยา่ง

ราดซอสทอ้งถิน่ พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและ

ดนตรบีรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
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วนัทีส่อง เดนพาซาร ์- ยอรก์ยาการต์า้ – มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ – วดัปะวน – วดัเมนดทุ -  วดัพรามนนัต ์- 

ยา่นมาลโิอโบโร  (B/L/D) 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ “BOROBUDUR”  

- ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถูป

แบบมหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพทุธศักราช 1393  

- ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑ ุทางฝ่ังขวาใกลก้บัแมน่ ้าโปรโก หา่งจากยอกยาการ์

ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนอื 40 กโิลเมตร  

- มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นดว้ยความรักความศรัทธาอย่างเ ป่ียมลน้ต่อ

พระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแต่ละชิน้ไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงามลงตัวและมี

ความหมายอันมีนัยถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือจักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มีพื้นที่โดยรวม

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แต่ละ

ดา้นมบีนัไดและซุม้ประตขูึน้สูม่หาเจดยี ์ซึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม สว่น

ชัน้ที ่7-10 มลีักษณะเป็นรปูทรงกลม  

- สว่นฐานของบโุรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ่ 4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 

ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน 

ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่นนีจั้ดอยูใ่นขัน้กามภมู ิ 

- ในสว่นทีส่อง คอืสว่นบนของฐานนัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีูปสลักเรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัติ

และชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถอืเป็นขัน้รูปภูม ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลุดพน้จาก

กเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่นของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆังคว ่า จ านวน 72 องค ์

แต่ละองค์บรรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึง่เป็น

สัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 

เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบัวผลบิานนัน้บง่บอกถงึการรูต้ืน่และเบกิบาน 

ส่วนพระเจดยีอ์งค์ใหญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความว่าง อันถงึที่สุดของ

นพิพานแลว้ ยอ่มไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนี้ถอืเป็นขัน้อรูปภมู ิทีม่นุษยไ์มผู่กพันกับทางโลก

อกีตอ่ไป  

จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ท่านจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิอยา่งละเอยีด โดยชา่งฝีมอืที่

ประณีต 
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จากนัน้น าท่านชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวัดทีไ่ดส้รา้งขึน้เป็นทีส่ าหรับเก็บน ้าศักดิส์ทิธิ์

เพือ่ช าระลา้งจติใจ  

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut)  

- วัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศ

เลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 

ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วัดแห่งนี้ถูก

คน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรั้บการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมี

พระสงฆจ์ าพรรษาอยูใ่นวัดนี ้ซ ึง่ในระหวา่งการบรูณะบโุรพุทโธ นักโบราณคดกี็พากันประหลาดใจที่

พบว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี้ ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน ท าใหนั้กโบราณคดสีว่นหนึง่เชือ่ว่า 

Candi Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึง่ของบโุรพทุโธ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชม วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นต านานเรน้ลับ

แห่งเทพเจา้ฮนิดทูัง้สาม ชมตน้ก าเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์ีเ่รยีงรายกันอยา่งงดงามชมโบราณ

สถานทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมหัศจรรยต์ านานเทพแหง่ฮนิด ู 
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมาลโิอโบโร  

- ถนนสายนี้เป็นศูนยก์ลางของยา่นท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยอกยาการต์า รายลอ้มไปดว้ยโรงแรม 

รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมายในบรเิวณใกลเ้คยีง ทางเทา้ทัง้สองขา้งของถนนเต็มไปดว้ยแผงขาย

ของเล็กๆ ที่ขายสนิคา้หลากหลาย ในตอนเย็นมรีา้นอาหารกลางแจง้รมิถนนหลายแห่งทีเ่รยีกว่า 

lesehan ซึง่เปิดด าเนนิการอยู่ตามถนน นี่คอืถนนของศลิปิน นักดนตรขีา้งถนน จติรกร และศลิปิน

อืน่ๆ จัดแสดงผลงานสรา้งสรรคข์องพวกเขาบนถนนสายนี ้ไมช่ดัเจนส าหรับนักทอ่งเทีย่ว แต่ส าหรับ

ประชากรในทอ้งถิน่ ถนนดา้นขา้ง ตรอก และโครงสรา้งทีน่ าไปสูม่าลโิอโบโรมคีวามส าคัญพอๆ กับ

ตัวถนนเอง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้น าทา่นสูท่ ีพ่กั INDOLUXE JOGJA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        ยอรก์ยาการต์า้ – เดนพาซาร ์- ทานาลอท                                                 (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท  

- เชือ่กันว่ามงีูเทพเจา้ลายศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์ก

ดนิ ชมวหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งในศตวรรษที ่16 

โดยนักบุญดายังระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลีภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาวบาหล ีชมวัดบน

โขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่่ายท าละครดัง ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รือ่ง

ตา่งๆ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 

ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่     วดัเบซากยี ์-  เทอืกเขา Kintamani -  วหิารศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์             (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางเขา้ชม บาหลสีวงิค ์Bali Swing ท ากจิกรรมสดุทา้ทายดว้ยการน่ังชงิชา้ขนาดยกัษ์แกวง่

เหนอืหนา้ผาและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้โดยมฉีากหลังธรรมชาตอินัสวยงาม  

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัเบซาก ีTHE MOTHER OF TEMPLE   

- วัดทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ นอกจากจะเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ 

มคีวามส าคัญมากทีส่ดุ ยังเป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานทีสุ่ด วัดแห่งนี้ถอืเป็นมารดา ของมวล

วหิาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีส่ดุบน เกาะบาหล ีและยังถอืว่าเป็นวัดทีศ่ักสทิธิเ์หนือวัด

ทัง้ปวง วัดเบซาก ีเริม่สรา้งใน ศตวรรษที8่ และไดข้ยายจนมขีนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลยีกใหเ้ป็น

วัดหลวงหรอื Mother of Temple    
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- วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึง่ก็มี

ความส าคัญ ตา่งๆกันไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหล่เขา 

และยงัมแีทน่บชูาบรรพบรุษุของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแท่น  มฉีากหลังทีส่วยงามเป็น 

ภเูขาไฟคูนุงอากุง ซึง่เป็นภเูขาไฟลูกทีใ่หญ่ทีส่ดุในบาหล ีและมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แต่

กอ่นประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี น าท่าน

ชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนุงอากงุ ภเูขาไฟทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีส่ถติยข์องมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟ
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บารต์รู ์ทีย่งัคงรอวันปะทอุยูต่ลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปล่องภเูขา

ไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร

ลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 

น าทา่นสู ่วหิารศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์ 

- สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิ์

เท่านัน้ ชมบอ่น า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์ทีT่IRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีันหมด 

ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา 

ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลี

เชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
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**** หากมกีารแจง้เตอืนภยัภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัไปชมวดับาตรูแ์ทน *** 

**หากมเีวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาตกิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 

ดาว 

 

วนัทีห่า้      ช็อปป้ิงของทีร่ะลกึ – สนามบนิ – ดอนเมอืง                                                            (B/-/-) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไป ชอ็ปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 

ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์รกิารชว่ยลงทะเบยีนให)้ 

 

12.05 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่FD397 

15.40 น.   เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ 

 

เมือ่เดนิทางถงึไทย 
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เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง  ลดราคา   500 บาท 

มตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์    ลดราคา 8,000 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 11,000 บาท 

ชว่งเทศกาลทา่นละ 16,000 บาท  

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์

สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา  

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏการเขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตามรายการ ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
ทารกอายตุ า่

กวา่ 2 ปี 
พกัเดีย่ว 

วนัที ่10 – 14 สงิหาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่14 – 18  กนัยายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่12 – 16 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่20 – 24 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่16 – 20 พฤศจกิายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาลปีใหม)่ 

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

วนัที ่29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาลปีใหม)่ 

35,999.- 3,900.- 4,900. - 
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 รวมไฟลท์ภายใน บาหล ี– ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลแีลว้ 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ทีพ่ัก 4 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจา่ยทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้

ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 เอกสารวคัซนี E-Vaccine Certificate International 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีต่า่งประเทศเป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจ านวน 
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 หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งองิตาม พรบ. ธุรกจิน าเทีย่ว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยนักบัลกูคา้ 

 เรือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบรษัิทยนืยันว่าจะเพยีงพอต่อจ านวน

ลกูคา้ เชน่ 

Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตยีงใหช้ดิกนั 

Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของ

โรงแรมทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ

ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่

ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


