
#12082 ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน มหาเจดียบุโรพุ
ทโธ หมูบานคินตามณี บิน FD
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี อนุสาวรียมหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
ย็อกยาการตา เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลตาน ปราสาทสวนนํ้า วัดปะวน
วัดเมนดุต วัดบราตัน วิหารทานาตลอต วัดเทมภัคสิริงค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานงูหราลัย - ยานคูตา - อนุสาวรียมหาภาร
ตะ - วัดอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - หาดจิมบารัน   

GRAND LIVIO
KUTA HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานยอรคยาการตา - วัดพรามนันต - วัง
สุลตาน - ปราสาทสวนน้ํา - บุโรพุธโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท   

GRAND ORCHID
HOTEL
JOGJAKARTA หรือ
เทียบเทา

3 ทาอากาศยานยอรคยาการตา - ทาอากาศยานงูหราลัย - วัดอุลัน ดานู (วัดเบรา
ตาน) - วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)   

GRAND LIVIO
KUTA HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 บารองแดนซ - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - หมูบานคินตามณี - เทมภัคศิริงค -
ตลาดปราบเซียน - รานกาแฟข้ีชะมด - รานกฤษณะ - ทาอากาศยานงูหราลัย    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 ฿22,900 ฿22,900 ฿21,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินงูหราลัย หรือ
สนามบินกูรารัย - ยานคูตา - อนุสาวรียมหาภารตะ - วัดอูลู
วาต - สวนพระวิษณุ - หาดจิมบารัน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย ประตู 1 Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

06.10 น. ออกเดินทางสู เกาะบาหลี โดยเท่ียวบินท่ี FD396 มีบริการอาหารรอนบนเครื่องเสริฟพรอมน้ําด่ืม 1 ขวด

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว
พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (เวลาทองถิ่นท่ีบาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึงชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู ยานคูตา จะอยูทางฝ่ังตะวันตกเย้ืองไปทางใตของเกาะบาหลี ดวยความท่ีมีทะเลหาดคูตาท่ีสวยงามท่ีน่ียัง
เพียบพรอมไปดวยบาร ผับ รานคา รานอาหาร หางสรรพสินคาตางๆ

นําทานผานชม อนุสาวรียมหาภารตะ สัญลักษณของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมมาประมาณ 6 ตัว อนุสาวรียนั้นเป็น
สีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแยงของ พ่ีนองสองตระกูล ซ่ึงท้ังสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมาจากทาวภรต จนบาน
ปลายไปสู มหาสงครามท่ีทุงกุรุเกษตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสเมนูอาหารบาหลีทองถิ่น

นําทานเดินทางลงไปทางใตสุดของเกาะเพ่ือเย่ียมชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในบาหลี ท่ีถูก
สรางขึ้นตรงสวยปรายของหนาผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหงานเหนือมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยูบนหนาผาท่ีมีความสูงถึง
76 เมตร เป็นวัดหลักประจําทองทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขางของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหนาผาใหทานไดชม
ความงามของหนาผาสูง เห็นคล่ืนซัดเขาหาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับทองทะเลสีคราม

นําทานชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปป้ันของพระวิษณุและนก
Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดมารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเป็นสถานีท่ีจัดงาน พักผอน สถานท่ีแหงน้ีสราง
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90 ใหความนับถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลป
วัฒนธรรมของชาวบาหลี

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ของสดสดท่ีจับจากชาวประมงจากชาว
บาน

พรอมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทรในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดใน
บาหลี นอกจากน้ีบนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเป็นจํานวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเล
สดใหม ไมวาจะเป็น กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเขากันดีกับกับน้ําจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจาน

พักท่ี GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานงูหราลัย

ยานคูตา

อนุสาวรียมหาภารตะ

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ยานคูตา ใหทานอิสระช็อปป้ิง เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย มี Outlet ท่ีทาน
สามารถเลือกซ้ือสินคาเป็นแบรดแนมได

ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแยง ของ พ่ีนองสอง
ตระกูล ระหวาง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซ่ึงท้ังสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมา
จากทาวภรต แหง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู มหาสงครามท่ีทุงกุรุเกษตร ซ่ึงมี
พันธมิตร ของแตละฝายเขารวมรบดวยเป็นจํานวนมาก กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง
ฝายธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และความชั่ว ซ่ึงในท่ีสุดแลว ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะ
ในสงครามครั้งน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารบาหลีทองถิ่น

วัดอูลูวาตู

สวนพระวิษณุ

 บาย

เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้ง
ของเกาะบาหลี เป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงท่ีอยูริมทะเล สรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 11
มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี ภายในวัดแบง
เป็น 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็น
รูปปีกครุฑตั้งอยูสองขาง เวนชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก ดูนาเกรง
ขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้น
สุดทายเป็นเจดียซ่ึงถือเป็นบริเวณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดนั้น จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาว
ฮินดูท่ีจะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล

สถานท่ีท่ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมาก
ท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้น
เพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

หาดจิมบารัน คํ่า

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินงูหราลัย หรือ สนามบินกูรารัย - สนามบินยอรคยา
การตา - วัดพรามนันต - วังสุลตาน - ปราสาทสวนน้ํา - บุโร
พุธโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท

มีบริการอาหารรอนบนเครื่องเสริฟพรอมน้ําด่ืม 1 ขวด

เวลาทองถิ่นท่ีบาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึงชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล

 GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม

ออกเดินทางสู สนามบินสนามบินงูระหรัย

07.20 น. ออกเดินทางสู ย็อกยาการตา โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี XT8440

07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการตา (เวลาทองถิ่นท่ีย็อกยาการตาชากวาบาหลีหน่ึงชั่วโมง)

จากนั้นชม เทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูใน
เขตชวากลาง ถูกยกยองใหเป็นมรดกโลกและนับไดวาเป็นหน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ตัววัด
โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมและความใหญโตของปรางคซ่ึงมีความสูงถึง 47 เมตร

นําทานเย่ียมชม พระราชวังสุลตาน (Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สรางขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บน
พ้ืนท่ี 14 ตร.กม. ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารท้ัง 9 ของมนุษยในคติฮินดู พระราชวังแหงน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ชวาผสมผสานกับดัชต ใชเป็นสถานท่ีประทับของสุลตานยอกยาการตาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน (ในปัจจุบันน้ีไมไดประทับอยู
ถาวรแลว)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ํา ถือเป็นปราสาทท่ีคอนขางลึกลับซับซอน สวนแหงความสวยงามท่ีเต็มไปดวย
กล่ินของดอกไม ปราสาทสวนน้ํา ไดแบงออกเป็น 4 สวนดวยกัน คือ สวนท่ี 1 ทะเลสาป Segaran อยูทางทิศตะวันตก สวนท่ี
2 ท่ีสําหรับอาบน้ํา อยูทางทิศใตของทะเลสาป Segaran เรียกวา UmbulBinangun สวนท่ี 3 ไดสูญหายไปแลว คือ สระ
PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ตั้งอยูทางทิศใตของท่ีอาบน้ํา สวนท่ี 4 อยูทางทิศตะวันออก

จากนั้นเดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรือ บาราบูดูร คนไทยรูจักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ
ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยูท่ีเมืองมาเกอลัง โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ถาไมนับนครวัดของกัมพูชาซ่ึงเป็นท้ังศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสน
สถานของศาสนาพุทธท่ีใหญท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกไดประกาศใหบุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

นําทานสักการะ วัดปะวน หรือท่ีรูจักกันในชื่อวา Candi Pawon มีขนาดเล็กแตเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีการตกแตงทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณแบบ ชื่นชมฝีมือการกอสรางวัดอันนาท่ึง

นําทานชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซ่ึงอยูหางจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันวา ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับทําพิธีบูชาสิ่ง
ศักดิส์ิทธิ ์วัดเมนดุดตใหญกวาวัดปะวนเล็กนอยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝ่ังซาย
เป็นรูปของเทพเจา Hariti เทพแหงความโชคดี อยูทามกลางเด็กๆ ขณะท่ีทางดานขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา Kuwera อยูทามก
ลางเด็กๆ และกระสอบท่ีเต็มไปดวยทรัพยสิน เดินเขาไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขางดวย
พระโมคคัลลาน และพระสารีบุต

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร

พักท่ี GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานยอรคยาการตา

วัดพรามนันต

วังสุลตาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองยอรคยาการตาบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย ตั้ง
อยูในเขต Sleman Regency อยูหางจากใจกลางเมืองไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถูกสราง
ขึ้นใรปี 1959 ในฐานะทาอากาศยานของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และไดเปิดรันเวยรวม
กับการบินเชิงพลเรือนเมื่อปี 1972

วัดพรามนันต (Prambanan) เทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานใน
ศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกยองใหเป็น
มรดกโลกและนับไดวาเป็นหน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย
อาคเนย ตัววัดโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมและความใหญโตของปรางคซ่ึงมีความสูงถึง 47
เมตร

เต็มไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนท่ีกษัตริยองคสุดทายจะล้ีภัยและ
เปล่ียนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเก็บโบราณวัตถุ
และสิ่งล้ําคาสมัยกอน ประวัติตางๆท่ีมีความเป็นมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาให
ทานไดถายรูปกับสัญลักษณท่ีประตูวัด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทสวนนํ้า บาย

ท่ีน่ีถือเป็นปราสาทท่ีคอนขางลึกลับซับซอน โดยปราสาทแหงน้ีถูกสรางมาตั้งแตปี 1755
หรือตั้งแตสมัยสุลตานองคแรกของยอรคยาการตา ปราสาทสวนน้ําไดแบงออกเป็น 4
สวนดวยกัน คือ สวนท่ี 1 ทะเลสาปSegaranอยูทางทิศตะวันตก สวนท่ี 2 ท่ีสําหรับอาบ
น้ํา อยูทางทิศใตของทะเลสาปSegaranเรียกวา UmbulBinangunสวนท่ี 3 ไดสูญหาย
ไปแลว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยูทางทิศใตของท่ีอาบ
น้ํา สวนท่ี 4 อยูทางทิศตะวันออก



วันท่ี 3 สนามบินยอรคยาการตา - สนามบินงูหราลัย หรือ สนามบินกู
รารัย - วัดเบราตาน - วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นท่ีย็อกยาการตาชากวาบาหลีหน่ึงชั่วโมง

บุโรพุธโธ

วัดปะวน

วัดเมนดุท

ท่ีน่ีเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญท่ีสุดในโลกสรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศ
เลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษท่ี 7-9 หรือ
พุทธศักราช 1393 ตั้งอยูทางภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลกับ
แมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือไปประมาณ 40 กิโลเมตร

เป็นวัดพุทธในแถบชวากลางของอินโดนีเซีย ท่ีน่ีมักจะเป็นวัดท่ีไดสรางขึ้นเป็นท่ีสําหรับ
เก็บน้ําศักดิส์ิทธิเ์พ่ือชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ

วัดเมนดุท ถือเป็นวัดท่ีเกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุทโธ โดย
กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีตั้งอยูท่ีหมูบาน Mendut
หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคลายเจดีย ดาน
ในมีพระประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถูกคนพบในปี 1836 อยูในสภาพซากปรักหักพังจน
กระท่ังไดรับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม

ออกเดินทางสูสนามบิน สนามบินย็อกยาการตา

07.55 น. ออกเดินทางสูบาหลี โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี XT 8441

10.05 น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาทองถิ่นบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหน่ึงชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเย่ียมชม วัดบราตัน (Pura Ulun danu Bratan) วัดน้ีตั้งอยูตรงกลางของเกาะบาหลี อยูหงจากเมืองเดนพาซาร 50
กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึง
เป็นวัดใหญท่ีถือไดวาสําคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพ่ือบูชาเทพเจาแหงสายน้ํา ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี
วัดน้ีอยูในธนบัตร 50,000 รูเปียห ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดท้ังปี

นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักทองเท่ียวถายภาพมากท่ีสุดของเกาะ
บาหลี วิหารน้ีตั้งอยูบนผาหินนอกชายฝ่ังในเว้ิงอาว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคล่ืน สิ่งท่ีทําใหวัดแหงน้ีมีความพิเศษ

่ ่ ่



วันท่ี 4

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหน่ึงชั่วโมง

เน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบท่ีปกคลุมหนาผาชวนให
นึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานยอรคยาการตา

ทาอากาศยานงูหราลัย

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองยอรคยาการตาบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย ตั้ง
อยูในเขต Sleman Regency อยูหางจากใจกลางเมืองไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถูกสราง
ขึ้นใรปี 1959 ในฐานะทาอากาศยานของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และไดเปิดรันเวยรวม
กับการบินเชิงพลเรือนเมื่อปี 1972

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)

วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)

 บาย

วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาท่ี
สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17
เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหง
สายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสราง
ในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิม์ากเป็นท่ีนับถือของ
ชาวบาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี ลักษณะการ
สรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล เป็นวัดริมทะเล
1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถายทําละครดัง
เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเทา



บารองแดนซ - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - หมูบานคินตามณี -
เทมภัคศิริงค - ตลาดปราบเซียน - ผลิตกาแฟขี้ชะมด - ราน
Krisna - สนามบินงูหราลัย หรือ สนามบินกูรารัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

นําทานชมการแสดง บารองแดนซ เป็นการแสดงระบําพ้ืนบาน มีท้ังหมด 5 องก เป็นการแสดงการตอสูระหวางความดีกับ
ความชั่ว โดยใหบารองสัตวในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแหงความดี และใหรังคา สัตวประหลาดตัวรายในนิยายโบราณ เป็น
ตัวแทนแหงความชั่ว ตลอดการแสดงท้ัง 5 องก จะเป็นการแสดงท่ีดูแลวเขาใจงาย ประกอบกับการแตงกายท่ีสีสันสวยงาม ผสม
ผสานกับลีลาการรายรําท่ีท้ังออนหวานและแข็งแรงของนักแสดงท้ังหมด

จากนั้นเดินทางสู หมูบานผลิตผาบาติก นําทุกทานชมการผลิตบาติก เป็นสินคาขึ้นชื่อของท่ีบาหลี

จากนั้นเดินทางสู หมูบานคินตามณี เป็นหมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงทานจะไดรับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ
ภูเขาไฟบาตูร (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร (Lake Batur) ท่ีหมูบานแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

นําทานเดินทางสู วัดน้ําพุศักสิทธิ ์หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลีเรียกวาวัด Pura TirtaEmpul ภายในวัดมี
บอน้ําศักดิส์ิทธิซ่ึ์งผุดพรายน้ําขึ้นมา ชาวบาหลีลวน เคารพบูชาวัดน้ีดวยเชื่อวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบานนิยมมาอาบน้ํา
เก็บน้ําไปด่ืมกิน เพราะเชื่อวาบอน้ําศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีสามารถรักษาโรคตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและเพ่ือเป็นสิริมงคลแกชีวิต (สําหรับ
ทานท่ีตองการลงน้ําพุศักดิส์ิทธ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผูหญิงท่ีมีประจําเดือนไมสามารถลงไปในน้ําได)

ตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคน้ีเองคือ ตลาดปราบเซียน มีรานขายของพ้ืนเมืองตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถใน
การตอรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งชื่อใหกับตลาดแหงน้ี

จากนั้นเย่ียมชมไรกาแฟท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีทานจะไดชมการทํากาแฟดวยวิธีการด้ังเดิมโดย
เฉพาะกาแฟท่ีท่ีชื่อวา กาแฟจากขี้ชะมด ซ่ึงไดชื่อวาเป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ราน Krisna ท่ีมีชื่อเสียงของ
บาหลี

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินงูระหรัย

บารองแดนซ

ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บารองแดนซ (Barong Dance) การแสดงพ้ืนบานท่ีมีชืื่อเสียงของเกาะบาหลีซ่ึงนําเสนอ
เรื่องราวการตอสูระหวางบารองเป็นสัตวในตํานาน ซ่ึุงมีหลังอานยาวและมีหางงอนโงง
และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดีงามผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังตา ตัวละคนท่ี
เป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับฉากดวยการรายรําแบบบาหลีด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาแต
โบราณกาล บารองแดนซถือไดวาเป็นนาฏรรมศักดิส์ิทธิท่ี์มีการรายรํามีทาทางออนชอย
งดงามประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ

ใหทานไดชอปป้ิงผาบาติกพ้ืนเมืองของบาหลี



้ ์ ่ ้ ์ ่

หมูบานคินตามณี
เป็นชื่อหมูบานท่ีไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุง บาตูร
มีทะเลสาบบาตูร และภูเขาไฟกุนุงบาตูรเป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหงหน่ึงของ
บาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู แบบบุฟเฟต

เทมภัคศิริงค

ตลาดปราบเซียน

รานกาแฟขี้ชะมด

 บาย

วัดน้ําพุศักสิทธิ ์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา ปุราเตียรตาอัมปึล ภายในวัดมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีท่ีมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอราคา
เกงนั้นทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน

เป็นรานกาแฟขี้ชะมดท่ีถือเป็นกาแฟขึ้นชื่อของบาหลี ใหทานไดรับชมวิธีการผลิตและซ้ือ
เป็นของฝากท่ีระลึก

รานกฤษณะ

ทาอากาศยานงูหราลัย

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นรานของฝากราคาถูกท่ีรวมของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ในรานกฤษณะท่ี
มีชื่อเสียงของบาหลี

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วัดน้ําพุศักสิทธิ ์สําหรับทานท่ีตองการลงน้ําพุศักดิส์ิทธ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผูหญิงท่ีมีประจําเดือนไมสามารถ
ลงไปในน้ําได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

01.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD399

04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15

วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ยอกยา-บาหลี 

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
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เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัวอาทิอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อคท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกัน
หรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันใน
คณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับ คาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

ตองการล็อกแถวท่ีน่ัง Hot Seat (กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง)
แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

่ ่



กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


