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NT530
ทวัรอ์นิโดนเีซยี บาหล ีบุโรพทุโธ [บนิภายใน] 5 วัน 4 คนื (FD)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 5 วัน 4 คนื , 25-29 พฤษภาคม 2566 , 1-5 มถิุนายน 2566 , 12-16 กรกฎาคม 2566 , 26-30 กรกฎาคม 2566 , 1-5 สงิหาคม
2566

FASHION HOTEL  , IXORA KUTA CENTER  , INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTA

บาหล ี- หาดจมิบารนั - ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั - บุโรพทุโธ
วดัปะวน - วดัเมนดุต - วดับราตนั - นาขนับนัได - วดัเทมภคัสริงิค ์- บาหล ีสวงิค ์

ตลาดปราบเซยีน - หมูบ่า้นคนิตามณี - วดัเบซากหิ ์- วดัเลมปูยางค ์- วหิารทานาตล์อต

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
25-29
มถิุนายน 2566
1-5
กรกฎาคม 2566
12-16 , 26-30
สงิหาคม 2566
1-5 , 10-14
ตลุาคม 2566
11-15 , 19-23

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ – อนุสาวรยีม์หาภารตะ - สวนพระวษิณุ – วหิารอลูวูาต ู- ชายหาดจมิบาลนั (L/D)

03.00 น.
คณะพรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประต ู2 สายการบนิ AIR ASIA (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

06.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีโดยเทยีวบนิท ีFD396

11.30 น.
เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหลี
หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีสีนามบนิ

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูตั่วเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรีย ์บมิ่า
เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ย่าน
Kartika Plaza หลังจากนันเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ GarudaWisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ
อนุสาวรียข์นาดใหญ่ครงึตัว
จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลกเป็นรูปปันพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขนีกครุฑ
(นกอนิทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรีภาพของชาวฮนิด ูซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าํหนัก
4,000 ตัน สวนวษิณุแหง่นีมคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่และสถานทแีหง่นียังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง
ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ยจากนันเดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาตทูตัีงอยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี
พรอ้มชมววิทวิทัศนท์งีดงามอกีมุมหนงึของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทมีาชมุนุมกันทวีหิาร (กรุณาระวังแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย
หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดีงัเดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั
พเิศษ!!เมนูกุง้ยา่งราดซอสทอ้งถนิ
พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยลั์บขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝัง (LOCAL MENU)

ทพีกั
FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี2
เดนพาซาร ์- ยอรก์ยาการต์า้ – มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ – วดัปะวน – วดัเมนดทุ - วดัพรามนนัตย์า่นมาลโิอโบโร (B/L/D)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX)
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้
โดยสายการบนิ…..เทยีวบนิท.ี......

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ “BOROBUDUR”
ศาสนสถานของศาสนาพทุธทใีหญ่ทสีดุในโลกสรา้งขนึโดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถูปแบบมหายาน
สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท ี7-9
หรือพทุธศักราช 1393 ตังอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทรีาบเกฑุทางฝังขวาใกลก้ับแม่น ้าํโปรโก หา่งจากยอกยาการต์า
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
40 กโิลเมตร มหาสถูปบโุรพทุโธอันงดงามนันรังสรรคข์นึดว้ยความรักความศรัทธาอย่างเปียมลน้ตอ่พระพทุธศาส
นาของชนชาวศรีวชิยัประตมิากรรมแตล่ะชนิไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือจักรวาล
โดยสรา้งขนึจากหนิลาวา
มพีนืทโีดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตรรูปทรงดา้นฐานเป็นสเีหลยีมจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123
เมตรแตล่ะดา้นมบัีนไดและซุม้ประตขูนึสูม่หาเจดยี ์ซงึมทัีงหมด 10 ชนั ชนั 1-6 มลัีกษณะเป็นรูปสเีหลยีม สว่นชนัท ี7-10
มลัีกษณะเป็นรูปทรงกลม
สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขันบันไดใหญ่ 4 ขันกําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160



ภาพเป็นภาพทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ยัีงขอ้งอยู่ในกาม ผกูพันกับความสขุสนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ
สว่นนีจัดอยู่ในขันกามภมู ิในสว่นทสีอง คอืสว่นบนของฐานนัน
ผนังทังดา้นนอกดา้นในมรีูปสลักเรืองราวเกยีวกับพทุธประวัตแิละชาดกตา่งๆประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถอืเป็นขันรูปภมูิ
คอืขันตอนทมีนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทสีามคอืสว่นของฐานกลมทมีเีจดยีท์รงระฆังคว่าํ จํานวน 72 องค์
แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรูป ตังเรียงรายอยู่ 3 ระดับโอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซงึเป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพทุโธ จํานวน 72
นัน หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน
1และฐานพระเจดยีท์เีป็นรูปบัวผลบิานนันบง่บอกถงึการรูต้นืและเบกิบาน
สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นันภายในไม่ไดบ้รรจสุงิใดไว ้อาจสอืใหเ้ห็นถงึความวา่ง อันถงึทสีดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรลั้กษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ
ในสว่นนีถอืเป็นขันอรูปภมู ิทมีนุษยไ์ม่ผกูพันกับทางโลกอกีตอ่ไปจากนันนําทา่นสู ่ศนูยเ์ครืองเงนิ
ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครืองเงนิอย่างละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทปีระณีตจากนันนําทา่นชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ
เป็นวัดทไีดส้รา้งขนึเป็นทสํีาหรับเก็บน ้าํศักดสิทิธเิพอืชําระลา้งจติใจจากนันนําทา่นชม วัดเมนดทุ (Candi Mendut) ซงึถอืเป็นวัดทเีกา่แก่
โดยสนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลยีกันกับบโุรพทุโธโดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty)วัดแหง่นีตังอยู่ทหีมู่บา้น Mendut
หา่งจากกลุม่วัดบโุรพทุโธ ประมาณ 3กโิลเมตรพระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วัดแหง่นีถูกคน้พบในปี
1836อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทังไดรั้บการบรูณะในปี 1897ในปัจจบัุนยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยู่ในวัดนี
ซงึในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธนักโบราณคดก็ีพากันประหลาดใจทพีบวา่ วัดทัง 3 แหง่นีตังอยู่ในตําแหน่งทเีป็นเสน้ตรงเดยีวกัน
ทําใหนั้กโบราณคดสีว่นหนงึเชอืวา่Candi Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนงึของบโุรพทุโธ

เทยีง
บประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร
จากนันนําทา่นชม
วดัพรามนนัตไ์ดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้ป็นตํานานเรน้ลับแหง่เทพเจา้ฮนิดทัูงสามชมตน้กําเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์เีรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานทเีต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทงีดงามมหัศจรรยตํ์านานเทพแหง่ฮนิดจูากนันนําทา่นชอ้ปปิง
ยา่นมาลโิอโบโร ถนนสายนีเป็นศนูยก์ลางของย่านทอ่งเทยีวทใีหญ่ทสีดุของยอกยาการต์ารายลอ้มไปดว้ยโรงแรม รา้นอาหาร
และรา้นคา้มากมายในบรเิวณใกลเ้คยีง
ทางเทา้ทังสองขา้งของถนนเต็มไปดว้ยแผงขายของเล็กๆทขีายสนิคา้หลากหลายในตอนเย็นมรีา้นอาหารกลางแจง้รมิถนนหลายแหง่ทเีรียกวา่
lesehan ซงึเปิดดําเนนิการอยู่ตามถนน นีคอืถนนของศลิปิน นักดนตรีขา้งถนน จติรกรและศลิปินอนืๆ
จัดแสดงผลงานสรา้งสรรคข์องพวกเขาบนถนนสายนี ไม่ชดัเจนสําหรับนักทอ่งเทยีว แตสํ่าหรับประชากรในทอ้งถนิ ถนนดา้นขา้งตรอก
และโครงสรา้งทนํีาไปสูม่าลโิอโบโรมคีวามสําคัญพอ  ๆกับตัวถนนเอง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTA หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
ยอรก์ยาการต์า้ – เดนพาซาร ์- ทานาลอท (B/L/D)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดนพาซาร ์โดยสายการบนิ…..เทยีวบนิท.ี......

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร

จากนันพาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท
เชอืกันวา่มงีเูทพเจา้ลายศักดสิทิธคิอยปกปักรักษาอยู่ภายใตว้หิารงดงามยงินักยามพระอาทติยต์กดนิ
ชมวหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทงีดงามทานาลอทเป็นวหิารทสีรา้งในศตวรรษท ี16
โดยนักบญุดายังระวาดทีบํีาเพ็ญศลีภาวนาและศักดสิทิธมิากเป็นทนัีบถอืของชาวบาหล ีชมวัดบนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี
เป็นสถานทถี่ายทําละครดังดอกแกว้การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์รืองตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว



วนัท ี4
วดัเบซากยี ์- เทอืกเขา Kintamani - วหิารศกัดสิทิธ ิเทมภคัศริงิค ์(B/L/D)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
เดนิทางเขา้ชม บาหลสีวงิค ์Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชําระเพมิ 10 USD)
ทํากจิกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนังชงิชา้ขนาดยักษ์แกวง่เหนือหนา้ผาและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งนังชงิชา้โดยมฉีากหลังธรรมชาตอัินสวยงาม
จากนนัเดนิทางสู ่วดัเบซาก ีTHE MOTHER OF TEMPLE เป็นวัดทรีวบรวมความเป็นทสีดุของ บาหลี
ไวห้ลายประการนอกจากจะเป็นวัดทใีหญ่ทสีดุ สวยงามทสีดุ มคีวามสําคัญมากทสีดุยังเป็นวัดทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานทสีดุ วัดแหง่นีถอืเป็นมารดา
ของมวลวหิารเพราะเป็นวัดในศาสนาฮนิดทูใีหญ่ทสีดุบน เกาะบาหลแีละยังถอืวา่เป็นวัดทศัีกสทิธเิหนือวัดทังปวง วัดเบซาก ีเรมิสรา้งใน
ศตวรรษท8ีและไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจบัุน คนบาหลยีกใหเ้ป็นวัดหลวงหรือ Mother ofTemple วัดแหง่นีเป็นวัดทมีขีนาดกวา้งใหญ่ไพศาล
ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี23แหง่ อยู่ภายใน ซงึก็มคีวามสําคัญ ตา่งๆกันไปโดยมกีารจัดวางใหเ้รียงรายอยู่เป็นขันๆกวา่7ขัน
เรียงรายไปตามไหลเ่ขาและยังมแีทน่บชูาบรรพบรุุษของชาวบาหล ีตังเรียงรายอกีหลายรอ้ยแทน่มฉีากหลังทสีวยงามเป็น
ภเูขาไฟคนุูงอากงุซงึเป็นภเูขาไฟลกูทใีหญ่ทสีดุในบาหลแีละมปีระวัตศิาสตรท์ยีาวนานมาตังแตก่อ่นประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีว

จากนนัเดนิทางขนึสูเ่ทอืกเขา Kintamani ทงีดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทังปี นําทา่นชมความงามของภเูขาไฟกหุนุงอากงุ
ภเูขาไฟทเีชอืกันวา่เป็นทสีถติยข์องมวลเทพเจา้ตา่งๆชมภเูขาไฟบารต์รู ์ทยัีงคงรอวันปะทอุยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์รูท์ะเลสาบน ้าํจดื
ทงีดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิแวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพทงีดงามราวสรวงสวรรค์

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

อาหารพนืเมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า
ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

นําทา่นสู ่วหิารศกัดสิทิธ ิเทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษท ี13
เป็นวหิารศักดสิทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน ชมบอ่น ้าํพศัุกดสิทิธ ิทTีIRTA EMPUL
ทผีดุขนึจากใตด้นิเป็นพันปีโดยไม่มวัีนหมด ชมศวิลงึคศั์กดสิทิธ ิและแทน่บชูาเทพทศัีกดสิทิธแิละมหัศจรรยทํ์าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา
ดา้นหนา้ปากถ ้าํเป็นสระศักดสิทิธมินี ้าํไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตรี 6 นาง ชาวบาหลเีชอืวา่ถา้ใครอยากมลีกู
ลองมาดมืหรืออาบน ้าํทนีี จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง

**** หากมกีารแจง้เตอืนภัยภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธใินการปรับไปชมวัดบาตรูแ์ทน***

**หากมเีวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , รา้นกาแฟขชีะมดและโรงงานผา้บาตกิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี5
ช็อปปิงของทรีะลกึ – สนามบนิ – ดอนเมอืง

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นไป ช็อปปิงรา้น KRISNA ซอืของทรีะลกึกอ่นกลับ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

12.05 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA
เทยีวบนิท ีFD397

15.40 น.
เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ



ผูใ้หญ่ ฿28,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿28,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿27,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

25-29 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT530-36644 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿28,999

ผูใ้หญ่ ฿30,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿30,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿29,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

1-5 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT530-36640 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿30,999

ผูใ้หญ่ ฿29,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿29,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿28,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

12-16 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT530-36639 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿29,999

ผูใ้หญ่ ฿32,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿32,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿31,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

26-30 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT530-36638 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿32,999

ผูใ้หญ่ ฿29,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿29,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿28,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

1-5 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT530-36643 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿29,999

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี



ผูใ้หญ่ ฿30,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿30,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿29,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

10-14 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT530-36641 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿30,999

ผูใ้หญ่ ฿31,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿31,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿30,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

11-15 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT530-36637 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿31,999

ผูใ้หญ่ ฿30,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿30,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿29,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,900

19-23 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT530-36636 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีบโุรพทุโธ 5 วัน 4 คนื (FD)
฿30,999

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 เมษายน 2566 เวลา 01:03 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

เงอืนไขการสํารองทนีงั

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร์

• ตวัเครอืงบนิและภาษีน ้าํมนัตามรายการ ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทัวร์
รวมน ้าํหนักกระเป๋า 20 กก.

• รวมไฟลท์ภายใน บาหล ี– ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลแีลว้

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกั 4 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท
(ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านั
นโดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500บาทชําระทสีนามบนิสวุรรณภมู ิ(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตริวมถงึ VACCINE PASSPORT

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิารฯ์ลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง มดัจาํทา่นละ 10,000 บาทชว่งเทศกาลทา่นละ 15,000
บาทสว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน *** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

นับจากวันเดนิทาง***

**หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตวัเขา้ชมใดๆในกรณจีอยทัวรไ์มส่ามารถคนืเงนิไดเ้นอืงจากคา่บรกิารทตีา่งประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย
1. เนอืงจากตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทังสนิ
ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน
2. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ
3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
4. คา่ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกบับรษัิททัวรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรใ์นทุกกรณี
5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

หมายเหตุ

• หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ท่านคนืเงนิเตม็จํานวน

• หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณโ์ควดิทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดอ้า้งองิตาม พรบ.
ธรุกจินําเทยีวหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิโดยมใีบเสร็จยนืยันกบัลกูคา้

• เรอืงหอ้งพกัช่วงเทศกาล หอ้งพกัทลีกูคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request



ใหท้างโรงแรมตามขนัตอนในบางครงัโรงแรมอาจเปลยีนชนดิหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วันเขา้พกัแตท่างบรษัิทยนืยันวา่จะเพยีงพอตอ่จํานวนลกูคา้ เช่น
Request สาํหรบัเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWNขยับเตยีงใหช้ดิกนั
Request สาํหรบัเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้งโดยไมเ่กบ็เงนิเพมิ ตามเงอืนไขของโรงแรมทจีอง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี
เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณทีสีญูหาย
สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆเนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการหรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15ท่าน
การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่ายเมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย,การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง

• ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้
เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ในกรณทีตีอ้งการจองตวัเครอืงบนิภายบนิรบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ทเีพอืเช็คจํานวนทนัีงของกรุป๊กอ่นทําการจองคะ่
** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพอืประโยชนข์องท่านเอง **
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