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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 11-14 พ.ย. 60 27,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 25-28 พ.ย. 60 27,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 09-12 ธ.ค. 60 29,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 16-19 ธ.ค. 60 28,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-บาหล-ีวัดอลูวูาต-ูหาดจมิบารัน ✈ ✈ O B Hotel 

2 
ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – 

ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์- วัดทานาหล็์อต 
O O O B Hotel 

3 
บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-วดัปะวน -

วดัเมนดทุ -วัดพราหม์นันต-์บาหล ี
O O O B Hotel 

4 
วัดอลูันดานู บราตัน - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– 

กรงุเทพ 
O O ✈  

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – บำหล ี- วดัอูลูวำต ู - หำดจมิบำรนั 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทใหก้าร

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

 

08.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพำรซ์ำ่ร ์หรอื เกำะบำหล ีโดยสายการบนิ กำรบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อี 
กสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ใน

วงลอ้มของกองก าลงัชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื่ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้

 

มหศัจรรย ์AEC-บำหล+ีมรดกโลกบโุรพทุโธ-A  

4 วนั 3 คนื (TG)  
โดยสำยกำรบนิไทย 
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ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วดั
อลูวูำต ู(Uluwatu Temple) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้น

ทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งข ึน้ใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่11 มีการบูรณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 19 และไดร้ับการดูแลรักษาเป็น
อย่างด ีภายในวัดแบ่งเป็น 3 สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูัด

แกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็น
หนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตูประดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดียซ์ ึง่ถือเป็นบรเิวณทีม่ีความส าคัญทีสุ่ดนัน้ จะอนุญาตให ้

เขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือ
เครือ่งประดบั ตา่งๆ เนื่องจากมฝีูงลงิจ านวนมากทีอ่าศยัอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุด

ที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทติย์ก าลังลับขอบฟ้า  จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พิเศษ...ใหท้่านไดล้ ิม้ลองเมนูซีฟู๊ ดสไตล์บาหลี
ทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารัน 

 

 ทีพ่กั B Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีส่อง ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟบำรต์หู ์- วดัทำ

นำหล็์อต 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม ศนูยผ์ำ้บำตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลายสสีนั
ความแตกตา่งจากผา้บาตกิทัว่ไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงนิ 

และเครื่องประดับของใชต้่างๆ ที่มีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกที่มี
ชือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุด
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีส่วยงามทีสุ่ด ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ 

และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟ
บารต์หู ์ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิข ึน้จากการ

ยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายาว่า"วัดทีม่ี
ทวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่า

วัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บน
ชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ย
เกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตวัวัดได ้วัด

นี้สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดงั ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุทศิใหแ้ก่เทพ
เจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติยใ์กล ้
ลาลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั B Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีส่ำม  บำหล ี– มหำเจดยีบ์โุรพุทโธ – วดัปะวน –วดัเมนดทุ – วดัพรำมนนัต ์-บำหล ี 

เชำ้ ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยำกำรต์ำ้ โดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที ่....  

 ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้   

  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัคำร  

 จากนัน้น าทา่นสูเ่สน้ทางทอ่งเทีย่วเมืองแห่งประวัตศิาสตร ์น าท่านเดนิทางสู ่มหำเจดยีบ์ุ
โรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สดุในโลกสรา้งขึน้โดย
กษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถปูแบบมหายาน สนันษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษ

ที ่7-9 หรอืพุทธศกัราช 1393 ตัง้อยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑุ ทางฝ่ังขวา
ใกลก้บัแม่น ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถปู
บุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรั งสรรค์ข ึ้นด ว้ยความรักความศรัทธาอย่างเป่ียมลน้ต่อ

พระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแต่ละช ิน้ไดร้ับการจัดวางอย่างงดงามลง
ตัวและมีความหมายอันมีนัยถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือจักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มี
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พืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัสกวา้งยาวดา้น
ละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีันไดและซุม้ประตขู ึน้สูม่หาเจดยี ์ซ ึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มี

ลกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 มลีกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบุโรพุทโธ 
ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ่ 4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมภีาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่

แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษย์ทีย่ังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความ
ปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ สว่นนี้จัดอยู่ในขัน้กามภมู ิในสว่นทีส่อง คอืสว่นบนของฐานนัน้ 
ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตแิละชาดกต่างๆ ประมาณ 

1,460 ภาพ ในสว่นนี้ถอืเป็นขัน้รูปภูม ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลุดพน้จากกเิลสทางโลกมาได ้
บางสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่นของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆงัคว ่า จ านวน 72 องค ์แต่ละองค์
บรรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรยีงรายอยู่ 3 ระดบั โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

สุดยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 
เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบัวผลบิานนัน้บ่งบอกถงึการรูต้ืน่และ

เบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความว่าง 
อันถงึที่สุดของนิพพานแลว้ ย่อมไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขัน้อรูปภูม ิที่
มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงนิ ท่านจะไดช้มการ

สาธติการท าเครื่องเงนิอย่างละเอียด โดยชา่งฝีมือที่ประณีต จากนัน้น าท่านชม วดัปะวน 
(Candi Pawon) หรือ เป็นวัดทีไ่ดส้รา้งข ึน้เป็นทีส่ าหรับเก็บน ้าศักดิส์ทิธิเ์พื่อช าระลา้ง

จติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบุโรพุทโธ จากนัน้น าท่านชม วดัเมนดุท (Candi Mendut) 
ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่ก่าแก่ โดยสนันษิฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลีย่กันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตรยิ์
แห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น Mendut ห่างจาก

กลุม่วัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี์ ดา้นในมีพระ
ประธาน 3 องค ์วัดแห่งนี้ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดร้ับ

การบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมพีระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซ ึง่ในระหว่างการบูรณะบุ
โรพุทโธ นักโบราณคดกี็พากนัประหลาดใจทีพ่บว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีเ่ป็น
เสน้ตรงเดยีวกัน ท าใหนั้กโบราณคดสีว่นหนึง่เชือ่ว่า Candi Mendut และ Candi Pawon 

คอื สว่นหนึง่ของบุโรพุทโธ   

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม วดัพรำมนนัต ์ซ ึง่ไดร้ับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 

1991 หมู่วหิารแห่งปรัมบานันของฮนิด ูสรา้งเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชยัชนะของระไก ปี
กาตนั (ทำยำทผูส้บืทอดรำชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานัน ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นปรัมบานัน ทาง

ทศิตะวัน ออกของเมอืงยอกยา ปรัมบานันเป็นส ิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่า
บุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดูที่ใหญ่ที่สุดในอนิโดนีเซีย วิหารแห่งนี้มี
เทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังดว้ยกัน คอื องคป์ระธานหลังกลางทีใ่หญ่ที่สดุ เด่นทีสุ่ด 

และสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยทีส่รา้งข ึน้ถวายแด่พระอศิวร อีก 2 หลังเล็ก
ลงมา แบ่งเป็นเทวาลยัทศิเหนือทีส่รา้งถวายแดพ่ระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ีส่รา้งข ึน้

ถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลัง
เป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึรูปปั้นรูปสลกัอกีมากมาย ซึง่ดว้ยความเก่า ความเก๋า ความขลัง 
ความงาม ความยิง่ใหญ่อลงัการและความส าคญัแห่งรอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

....น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที.่...  

....น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยั 

 

 ทีพ่กั B Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีส่ ี ่         วดัอูลนัดำนู บรำตนั - ชอ้ปป้ิงรำ้นกฤษณำ - บำหล ี– กรงุเทพ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura 
Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่ส าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิ
ทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู

จากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา

ตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง
อนิโดนีเซยี  
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนั้นน าท่านสู ่รำ้นกฤษณำ รา้นขายของฝากชือ่ดังทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลาย

ชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาท ิเชน่ ขนมพื้นเมือง, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ 
เครือ่งประดบัสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International 
Airport 

 

 17.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai airway ) 

เทีย่วบนิที ่TG432 

 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

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

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่11-14 พ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,200 

วนัที ่25-28 พ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,200 

วนัที ่09-12 ธ.ค. 60 29,900 28,900 27,900 5,200 

วนัที ่16-19 ธ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 5,200 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ผูใ้หญท่ำ่นละ 17,000 บำท  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม         
1. คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามันไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

      **คำ่ภำษนี ำ้มนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 1 มนีำคม พ.ศ. 2559 และทำ่นตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ใน
กรณีทีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2  - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
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4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

7. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 30 กก. 
8.      คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม  

4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
5. คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น  

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยี และ 
ประเทศฟิลปิปินส ์ ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้

จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป 
แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศอนิโดนีเซยี
ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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


