
#14570 ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 บุโรพุทโธ ประตู
สวรรคฮันดารา บาหลีสวิงค บิน FD
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี อนุสาวรียมหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน
เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลตาน ปราสาทสวนนํ้า วัดปะวน วัดเมนดุต วัดเม็ง
วี วัดอุลันดานู วิหารทานาลอต วัดเบซากีย หมูบานผาบาติก หมูบานคินตามณี
วัดเทมภัคสิริงค ตลาดปราบเซียน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานงูหราลัย - วัดอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - หาดจิมบารัน   

Best
Western
Kuta
หรือเทียบ
เทา

2 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานยอรคยาการตา - วัดพรามนันต - วังสุลตาน - ปราสาท
สวนน้ํา - บุโรพุธโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท - ทาอากาศยานยอรคยาการตา - ทาอากาศยานงูห
ราลัย
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3 วัดเม็งวี - วานากิริฮิลล - ประตูสวรรคฮันดารา - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
- วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)   

Best
Western
Kuta
หรือเทียบ
เทา

4 วัดเบซากีห - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - บาหลีสวิงค - หมูบานคินตามณี - เทมภัคศิริงค - ราน
กาแฟข้ีชะมด - รานกฤษณะ - ทาอากาศยานงูหราลัย    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿21,999 ฿21,499 ฿20,999 ฿6,900

12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย.
63

฿21,999 ฿21,499 ฿20,999 ฿6,900

1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 ฿19,999 ฿19,499 ฿18,999 ฿6,900

3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ฿20,999 ฿20,499 ฿19,999 ฿6,900

16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ฿19,999 ฿19,499 ฿18,999 ฿6,900

27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ฿20,999 ฿20,499 ฿19,999 ฿6,900

28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ฿21,999 ฿21,499 ฿20,999 ฿6,900

29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ฿21,999 ฿21,499 ฿20,999 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานงูหราลัย - วัดอูลูวาตู -
สวนพระวิษณุ - หาดจิมบารัน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

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

06.10 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี FD396 (ไมมีบริการอาหาร)

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว
พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี เวลาทองถิ่นท่ีบาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึงชั่วโมง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารล้ิมรสเมนูอาหารบาหลีทองถิ่น

เดินทางลงไปทางใตสุดของเกาะเพ่ือเย่ียมชม วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu) หน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในบาหลีท่ีถูกสรางขึ้นตรง
สวยปรายของหนาผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหงานเหนือมหาสมุทรอินเดีย หางจากเดนปาซาร ประมาณ 30 กิโลเมตร
ตั้งอยูบนหนาผาท่ีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจําทองทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา

นําทานชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปป้ันของพระวิษณุและนก
Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดมารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเป็นสถานีท่ีจัดงานพักผอน สถานท่ีแหงน้ีสราง
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พิเศษ เมนูอาหารทะเล มของสดสดท่ีจับจากชาวประมงจากชาวบานพรอมชม
ความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทรในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี
นอกจากน้ีบนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเป็นจํานวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม
ท่ีเขากันดีกับกับน้ําจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจาน

พักท่ี Best Western Kuta หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานงูหราลัย

 เชา

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารบาหลีทองถิ่น



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานยอรคยาการตา - วัด
พรามนันต - วังสุลตาน - ปราสาทสวนน้ํา - บุโรพุธโธ - วัดปะ
วน - วัดเมนดุท - ทาอากาศยานยอรคยาการตา - ทาอากาศยา
นงูหราลัย

เท่ียวบินท่ี FD396 (ไมมีบริการอาหาร)

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

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ อาหารทะเล

 Best Western Kuta หรือเทียบเทา

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สําหรับทานท่ีไมไปบุโรพุทโธ
่ ่



วันท่ีสองฟรีเดย ลูกคาอิสระ ทองเท่ียวดวยตนเอง

สามารถเชารถไปไหนก็ไดในเกาะบาหลี
รถเชาบาหลี
รถ 4 ท่ีน่ัง Avansa หรือ apv 2,000 บาท/คัน/วัน

รถตู 10 ท่ีน่ัง Hi-Ace 4,000 บาท/คัน/วันรวม คนขับรถ Eng Speaking/ทิปตามความพึงพอใจ

ไมรวม บัตรผานประตูตางๆ

โปรแกรมแนะนํา หาด NUSADUA / WATER BLOW / วัด LEMPUYANG / UBUD
NUSAPEDINA ONE DAY TRIP (4 ทานขึ้นไป) +3,500 บาท รวมรถรับสงทาเรือ เรือขามฟาก ไกด+รถตูพาเท่ียว

Kelingking Beach Angel Billabons / Broken Beach

สําหรับลูกคาท่ีไปบุโรพุทโธ (เพ่ิม 4000 บาท/ทาน)

เชา

ออกเดินทางสู สนามบินงูระหรัย

ขึ้นเครื่องสู ย็อกยาการตา

เดินทางถึง ย็อกยาการตา(เวลาทองถิ่นท่ีย็อกยาการตาชากวาบาหลีหน่ึงชั่วโมง)

นําทานชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูใน
เขตชวากลาง หางจากเมืองยกยาการตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสรางขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แตหลัง
จากสรางเสร็จไดไมนาน ตัววัดก็ถูกทอดท้ิงและถูกปลอยใหทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมี
การเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งกอสรางหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน

เย่ียมชม พระราชวังสุลตาน(SultanPalaceหรือKratonNgayogyakarta) สรางขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพ้ืนท่ี
14ตร.กม. โดยสุลตานฮาเมงกูบูโวโน ท่ี 1 ตามคติแบบฮินดู ซ่ึงสมมติวาพระราชวังเป็นศูนยกลางของโลกและจักรวาล ภายในวัง
มีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารท้ัง 9 ของมนุษยในคติฮินดูพระราชวังแหงน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต ใชเป็น
สถานท่ีประทับของสุลตานยอกยาการตาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ําถือเป็นปราสาทท่ีคอนขางลึกลับซับซอน แบงออกเป็น 4 สวนดวยกัน คือ
สวนท่ี 1 ทะเลสาปSegaranอยูทางทิศตะวันตก สวนท่ี 2 ท่ีสําหรับอาบน้ํา อยูทางทิศใตของทะเลสาปSegaranเรียกวา
UmbulBinangunสวนท่ี 3 ไดสูญหายไปแลว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยูทางทิศใตของท่ี
อาบน้ํา สวนท่ี 4 อยูทางทิศตะวันออก

เดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรือ บาราบูดูร คนไทยรูจักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยูท่ีเมืองมาเกอลัง หางจากยอกยาการตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40
กิโลเมตร สรางขึ้นระหวางปี พ.ศ. 1293 - 1393

สักการะ วัดปะวนหรือท่ีรูจักกันในชื่อวา Candi Pawon มีขนาดเล็กแตเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีมี
การตกแตงทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณแบบ

นําทานชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซ่ึงอยูหางจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันวา ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับทําพิธีบูชาสิ่ง
ศักดิส์ิทธิ ์เดินเขาไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขางดวยพระโมคคัลลาน และพระสารีบุต

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู สนามบินย็อกยาการตา

ออกเดินทางสู บาหลี

เดินทางถึง บาหลี(เวลาทองถิ่นบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหน่ึงชั่วโมง)

พักท่ี Best Western Kuta หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานยอรคยาการตา

วัดพรามนันต

วังสุลตาน

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

บุโรพุธโธ

 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

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



วันท่ี 3 วัดเม็งวี - วานากิริฮิลล - ประตูสวรรคฮันดารา - เทือกเขาเบดู
กัล - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต (ปุราทา
นาหลอต)

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นท่ีย็อกยาการตาชากวาบาหลีหน่ึงชั่วโมง

วัดปะวน

วัดเมนดุท

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

ทาอากาศยานยอรคยาการตา

ทาอากาศยานงูหราลัย

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Kuta หรือเทียบเทา

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)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใช
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทานั้นถูกสรางในคริสตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบ
บริเวณวัดอันงดงาม

้ ้ ่



หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอกเสนทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุด
ซ่ึงไดรับความนิยมและกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําหรับผูคนท่ีชื่นชอบในการถายภาพ

นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีวากันวาเป็นเสนทางสูความสงบสุข และเป็นอีก
นึงท่ีไฮไลทท่ีคนริยมมาและมีชื่อเสียงอยางมาก

หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดท้ังปี ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ
ทัศนียภาพของบาหลี ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขางทางขึ้นภูเขา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉาก
หลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกค่ันดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ีไมสามารถเดินขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมี
หลังคาทรงสูงท่ีรียกวาเมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก

นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ซ่ึงสรางไวเพ่ือบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเป็นวิหาร
โบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตา
ของวิหารศักดิส์ิทธิ ์

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Kuta หรือเทียบเทา

วัดเม็งวี

วานากิริฮิลล

ประตูสวรรคฮันดารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Pura Taman Ayun หรือ Mengwi Temple คือ วัดสไตลฮินดู-บาหลีท่ีตั้งอยูทามกลาง
สวนสีเขียวท่ีรายลอมดวยแมน้ําเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง Mengwi ทางตอนกลางของเกาะ
บาหลีความพิเศษของวัด Pura Taman Ayun อยูท่ีองคเจดียหลายชั้นทรงสูงสไตลฮินดูท่ี
ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองคท่ีผมยืนยันวามันชางสวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัด
ก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายรอยปี และท่ีน่ีก็ยังมีรูปป้ันของ Barong สัตวใน
เทพนิยายหนาตาคลายกับสิงโตของชาวบาหลีท่ีถูกเชื่อวาเป็น “เจาแหงวิญญาณ”

ท่ีน่ีตั้งอยูในมุนดุค หมูบานนอกเสนทางตรงบริเวณทางตอนเหนือของอูบุด ท่ีน่ีเป็นอีกท่ี
ในบาหลีท่ีไดรับความนิยม และกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดสําหรับผูคนท่ีชื่น
ชอบในการถายภาพ

เป็นประตูทางเขาไปยัง Handara Golf & Resort. ซ่ึงเป็นรีสอรทและสนามกอลฟกลาง
ธรรมชาติ ท่ีน่ีกลายเป็นอีกจุดถายรูปสุดไฮไลทของเกาหลี ท่ีมีภาพอันงดงามของซุมประตู
ตัดกับพ้ืนหลังธรรมชาติสีเขียวของภูเขา



วันท่ี 4 วัดเบซากีห - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - บาหลีสวิงค - หมูบาน
คินตามณี - เทมภัคศิริงค - รานกาแฟขี้ชะมด - รานกฤษณะ -
ทาอากาศยานงูหราลัย

เทือกเขาเบดูกัล
เทือกเขาเบดูกัลตั้งอยูท่ีระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นแหลงท่ีพักตาก
อากาศ บริเวณเทือกเขามีทะเลสาบท่ีสงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก เป็น
ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุงบราตัน เป็นแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญสําหรับไรนาในแถบ
น้ี

 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

 Best Western Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

นําทานเขาชมวัดเบซากิห ไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดท้ังปวง วัดเบซากีหตั้งอยูใน
เขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอย
รวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ดวยความสูง 3142 เมตร สูงท่ีสุดใน
บาหลี

เดินทางสูหมูบานผลิตผาบาติกนําทุกทานชมการผลิตบาติก เป็นสินคาขึ้นชื่อของท่ีบาหลี

เดินทางเท่ียวชม บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความตื่นเตนดวย
การน่ังชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดใหทานได
ถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก

เดินทางสู หมูบานคินตามณี เป็นหมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงทานจะไดรับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบา
ตูร(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(Lake Batur) ท่ีหมูบานแหงน้ี

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟตชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

เดินทางสูวัดน้ําพุศักสิทธิ ์หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลีเรียกวาวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิซ่ึ์งผุดพรายน้ําขึ้นมา ชาวบาหลีลวน เคารพบูชา

จากนั้นเย่ียมชมไรกาแฟท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีทานจะไดชมการทํากาแฟดวยวิธีการด้ังเดิมโดยเฉพาะ
กาแฟท่ีท่ีชื่อวา กาแฟจากขี้ชะมด ซ่ึงไดชื่อวาเป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เราพาทานแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ราน Krisna ท่ีมีชื่อเสียง
ของบาหลี

สมควรเวลาเดินสู สนามบินงูระหรัย

วัดเบซากีห

ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี

บาหลีสวิงค

หมูบานคินตามณี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเบซากิห ไดชื่อวาเป็วัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดท้ังปวง วัด
เบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มี
อาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรง
กลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ตรงกลางซ่ึงเป็นวัดใหญ ใช
ประกอบพิธีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ด
ขาด

ใหทานไดชอปป้ิงผาบาติกพ้ืนเมืองของบาหลี

บาหลีสวิงค (Bali Swing) ชิงชาจุดไฮไลทของเวียดนาม

เป็นชื่อหมูบานท่ีไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุง บาตูร
มีทะเลสาบบาตูร และภูเขาไฟกุนุงบาตูรเป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหงหน่ึงของ
บาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟต

 บาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

เทมภัคศิริงค

รานกาแฟขี้ชะมด

วัดน้ําพุศักสิทธิ ์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา ปุราเตียรตาอัมปึล ภายในวัดมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี

เป็นรานกาแฟขี้ชะมดท่ีถือเป็นกาแฟขึ้นชื่อของบาหลี ใหทานไดรับชมวิธีการผลิตและซ้ือ
เป็นของฝากท่ีระลึก

รานกฤษณะ

ทาอากาศยานงูหราลัย

 คํ่า

เป็นรานของฝากราคาถูกท่ีรวมของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ในรานกฤษณะท่ี
มีชื่อเสียงของบาหลี

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

 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



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



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน

ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ

การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมา
จาย

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย
ตางๆ  ท่ีอยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

หมายเหตุ

เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักท่ีลูกคาระบุตอนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ใหทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม
อาจเปล่ียนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชนRequest สําหรับเตียง Double
Bed หากหองไมพอ อาจะเป็นหอง TWN ขยับเตียงใหชิดกันRequest สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเป็น 2หอง
โดยไมเก็บเงินเพ่ิม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์

ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปิดโอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป กรณีตองการชําระผานชองทางอ่ืนๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาท่ี

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู 

คารถโคชปรับอากาศทองเท่ียวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 

คาธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นท่ีน้ําหนักไมเกิน 20 กก. 

บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ

คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 

้ ่



คาน้ําหนักท่ีเกินพิกัด

คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  1500 บาท ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ

คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวาท่ีปรับขึ้นแลว ณ วันท่ี 19 กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระ
เพ่ิมเติม 

ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ
 

วีซา
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน        

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม   

หมายเหตุ
ไปบุโรพุทโธ เพ่ิม 4000 บาท/ทาน

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปไกด และคนรถทองถิ่น 1500 บาท ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง และยังไมรวมทิปหัวหนาทัวร
ตามความพึงพอใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีน้ํามันของสายบิน 

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน) มีเตียงลด  500 บาท

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 5,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15
วัน จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวนเพราะกรุปน้ีมีการซ้ือตั๋วภายใน

ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบิน
จะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ

การยกเลิก

จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน เพราะกรุปน้ีมีการซ้ือตั๋วภายใน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


