
 

 
 

  เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  
 

❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
❖ ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู 
❖ รับพรและสิริมงคลจากน า้พุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว 
❖ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สดุยอดศาสนสถานของศาสนาพทุธที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
❖ เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท 
❖ ชม วัดพรามนันต์  ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโก้ 
❖ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู 
❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสดุงดงาม 



 

❖ ไฮไลท์ น าสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน 

 
 

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

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

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินท่ี FD396  

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลยัดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง 
ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้อง
ท ะ เล  ย่ าน  Kartika Plaza หลั งจ ากนั ้น เดิ น
ทางเข้าชม  อนุสาว รี ย์มหาภารตะ Garuda 
Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ 
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่คร่ึงตัว จ าลองมาจากรูป
สกัการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูป
ปั ้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้า
สงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพกา

รูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 
4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้งัใช้จดัแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหลี เช่น 
ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  
จากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่
งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, 
หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดัง้เดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
วันที่สอง       เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท -  วัดพรามนันต์  
                  ย่านมาลิโอโบโร  (B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินท่ี....... 

น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึน้โดย
กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สนันิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศกัราช 1393 
ตัง้อยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกล้กบัแม่น า้โปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนัน้ รังสรรค์ขึ น้ ด้วยความรักความศรัทธาอย่างเป่ียมล้นต่อ
พระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชยั ประติมากรรมแต่ละชิน้ได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอนัมีนัย
ถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสร้างขึน้จากหินลาวา มีพืน้ที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐาน
เป็นสี่เหลี่ยมจตัรัุสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบนัไดและซุ้มประตขูึน้สู่มหาเจดีย์ ซึง่มีทัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 
มีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สว่นชัน้ที่ 7-10 มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบด้วยขัน้บนัไดใหญ่ 4 
ขัน้ ก าแพงรอบฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพัน
กบัความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนีจ้ดัอยู่ในขัน้กามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐาน
นัน้ ผนงัทัง้ด้านนอกด้านในมีรูปสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวติัและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถื้อเป็น
ขัน้รูปภูมิ คือขัน้ตอนที่มนุษย์หลดุพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วนส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆัง
คว ่า จ านวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตัง้เรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์สดุยอดของบุโรพทุโธ จ านวน 72 นัน้ หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 



 

1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบวัผลิบานนัน้บ่งบอกถึงการรู้ต่ืนและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นัน้ภายในไม่ได้บรรจุ
สิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อนัถึงที่สดุของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลกัษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนีถื้อเป็นขัน้อรูปภูมิ ที่
มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอย่าง
ละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต 
จากนัน้น าท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัที่ได้สร้างขึน้เป็นท่ีส าหรับเก็บน า้ศักด์ิสิทธ์ิเพื่อช าระล้างจิตใจ 
จากนัน้น าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึง่ถือเป็นวดัที่เก่าแก่ โดยสนันิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกนักบับุโรพทุ
โธ 

 
โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ัง้อยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วดัแห่งนีถ้กูค้นพบในปี 1836 อยู่
ในสภาพซากปรักหกัพังจนกระทัง่ได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวดันี ้ซึ่งในระหว่าง
การบูรณะบโุรพทุโธ นกัโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจที่พบว่า วดัทัง้ 3 แห่งนี ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกนั ท า
ให้นกัโบราณคดีสว่นหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึ่งของบโุรพทุโธ 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

จากนัน้น าท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นต านานเร้นลบัแห่งเทพเจ้าฮินดู
ทัง้สาม ชมต้นก าเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกนัอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่
งดงามมหศัจรรย์ต านานเทพแห่งฮินด ู 

 
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายนีเ้ป็นศนูย์กลางของย่านท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุของยอกยาการ์ตา ราย
ล้อมไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายในบริเวณใกล้เคียง ทางเท้าทัง้สองข้างของถนนเต็มไปด้วยแผงขาย
ของเล็กๆ ที่ขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีร้านอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งที่ เ รียกว่า lesehan ซึ่งเปิด
ด าเนินการอยู่ตามถนน นี่คือถนนของศิลปิน นักดนตรีข้างถนน จิตรกร และศิลปินอ่ืนๆ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของ
พวกเขาบนถนนสายนี ้ไม่ชดัเจนส าหรับนกัท่องเที่ยว แต่ส าหรับประชากรในท้องถิ่น ถนนด้านข้าง ตรอก และโครงสร้างที่
น าไปสูม่าลิโอโบโรมีความส าคญัพอๆ กบัตวัถนนเอง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู่ท่ีพัก INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
วันที่สาม        ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท                                                 (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินท่ี....... 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกนัว่ามีงเูทพเจ้าลายศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกปักรักษา
อยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนกัยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหศัจรรย์และจดุชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิ



 

หารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับุญดายงัระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศกัด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชม
วดับนโขดหินริมมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั ดอกแก้วการะบหุนิง และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่สี่     วัดเบซากีย์ -  เทือกเขา Kintamani -  วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์              (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพิ่ม 10 USD)  ท ากิจกรรมสดุท้าทายด้วยการนัง่
ชิงช้าขนาดยกัษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนัง่ชิงช้าโดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  
 จากนัน้เดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สดุ มีความส าคัญมากที่สุด ยงัเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด 
วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวดัที่ศัก
สิทธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกให้เป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี
ความส าคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลกูที่
ใหญ่ที่สดุในบาหลี และมีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานมาตัง้แต่ก่อนประวติัศาสตร์เลยทีเดียว 



 

 

 
 
จากนัน้เดินทางขึน้สู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทัง้ปี น าท่านชมความงามของ 
ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน า้จืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 



 

 
 

น าท่านสู่ วิหารศักดิ์ สิทธิ์  เทมภัคศิริงค์ สร้างใน
ศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชม
บ่อน า้พุศักดิ์ สิทธิ์  ท่ีTIRTA EMPUL  ที่ผุดขึน้จาก
ใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธ์ิ 
และแท่นบูชาเทพท่ีศักด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย์ ท าเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ า้เป็นสระ
ศักด์ิสิทธ์ิ มีน า้ไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูป
อิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลอง

มาดื่มหรืออาบน า้ที่นี่ จะมีลกูเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 
**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน *** 

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , ร้านกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผ้าบาติก 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ห้า     ช็อปป้ิงของท่ีระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป ช็อปปิง้ร้าน KRISNA ซือ้ของที่ระลกึก่อนกลบั ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินท่ี FD397 



 

15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วนัหยดุเทศกาลปีใหม่) 

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

วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วนัหยดุเทศกาลปีใหม่) 

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

2-6 มีนาคม 2566 
(วนัมาฆบูชา) 

29,999.- 3,900.- 4,900.- 

5-9 เมษายน 2566 
(วนัจักรี) 

30,999.- 3,900.- 4,900.- 

11-15 เมษายน 2566 
(วนัหยดุ สงกรานต์) 

32,999.- 3,900.- 4,900.- 

12-16 เมษายน 2566 
(วนัหยดุ สงกรานต์) 

32,999.- 3,900.- 4,900.- 

13-17 เมษายน 2566 
(วนัหยดุ สงกรานต์) 

32,999.- 3,900.- 4,900.- 

27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 
(วนัแรงงาน) 

30,999.- 3,900.- 4,900.- 

25-29 พฤษภาคม 2566 28,999.- 3,900.- 4,900.- 

01-05 มิถุนายน 2566 
(วนัวิสาขบูชา) 

30,999.- 3,900.- 4,900.- 

12-16 กรกฎาคม 2566 29,999.- 3,900.- 4,900.- 

26-30 กรกฎาคม 2566 
(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 

32,999.- 3,900.- 4,900.- 

01-05  สิงหาคม 2566 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

29,999.- 3,900.- 4,900.- 

10-14 สิงหาคม 2566 
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 

30,999.- 3,900.- 4,900.- 

11-15  ตุลาคม 2566 
(วนัคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

31,999.- 3,900.- 4,900.- 



 

 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 9,000 บาท 

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา 
กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 15,000 บาท  
 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว 

❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 4 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวร์ตามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

19- 23 ตุลาคม 2566 
(วนัปิยมหาราช) 

30,999.- 3,900.- 4,900.- 



 

❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการท่ีต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัที่ลกูค้าระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมที่จอง 



 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดนิทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย
, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


