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เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 
 

❖ ทานอาหารทะเล รมิหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส 
❖ ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรภีาพของชาวฮินดู 

❖ รบัพรและสิรมิงคลจากน้าพุศักด์ิสิทธิแ์ห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแล้ว 

❖ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
❖ เที่ยวไฮไลท์เมืองยอรค์ยา ถนนมารโิอโบโร ่วัดปะวน เม็นดุท 

❖ ชม วัดพรามนันต์  ได้รบัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ 
❖ ชมเทือกเขาคินตามณี ภเูขาไฟบารต์ู วิหารอูลูวาต ู

❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสุดงดงาม 
❖ ไฮไลท์ น าสักการะวดัเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 

❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอรค์ยา 1 คืน 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – อนุสาวรย์ีมหาภารตะ- สวนพระวิษณุ– วิหารอูลูวาต-ู ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 
 
03.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน 

AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

06.15 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที ่FD396  
RE-CHECK เอกสารส าหรบัใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพรอ้ม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจ

คนเข้าเมืองแล้วต้อนรบัท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรย์ีมหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, 

ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่ง
ท้ อ ง ท ะ เล  ย่ า น  Kartika Plaza 
หลังจากน้ันเดินทางเข้าชม อนุสาวรยี์
ม ห า ภ า ร ต ะ  Garuda Wisnu 
Kencana Cultural Park สวนพระ
วิษณุ  อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว 
จ าลองมาจากรูปสักการะของพระ
วิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้ น
พระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพ
เจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นก
อินทรีย์ ) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่ง
อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู  ซึ่ งเป็น
พาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 
เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้าหนัก 
4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานที่แห่งน้ียังใช้จัดแสดงโชว์ 
วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรบัแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

 จากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ต้ังอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
พรอ้มชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่
วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีด้ังเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสท้องถ่ิน พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
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จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
วันที่สอง  เดนพาซาร ์-ยอรก์ยาการต้์า –มหาเจดีย์บุโรพุทโธ –วดัปะวน –วัดเมนดุท -วัดพรามนันต์  
               ย่านมาลิโอโบโร  (B/L/D) 
 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ยอรก์ยาการต้์า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกสรา้งขึ้นโดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศ
เล น ท ร์  เป็ น ส ถู ป แ บ บ ม ห า ย า น 
สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 
7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ต้ังอยู่ทาง
ภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ 
ทางฝ่ังขวาใกล้กับแม่น้าโปรโก ห่างจาก
ยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อัน
งดงามน้ันรงัสรรค์ขึ้นด้วยความรกัความ
ศรทัธาอย่างเปี่ ยมล้นต่อพระพุทธศาสนา
ของชนชาวศรวิีชัย ประติมากรรมแต่ละ
ชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัว
และมี ความหมาย อันมี นั ย ถึ งธรรม 
ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร 
รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหล่ียมจัตุรสักว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหา
เจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม 
ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น ก าแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 
ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน 
ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ ส่วนน้ีจัดอยู่ในขั้นกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานน้ัน ผนัง
ทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรือ่งราวเก่ียวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน
ส่วนน้ีถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วนส่วนที่สาม คือส่วน
ของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่า จ านวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ต้ังเรยีงรายอยู่ 
3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 น้ัน หาก
พิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิ
บานน้ันบ่งบอกถึงการรูต่ื้นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่น้ันภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อ
ให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไรลั้กษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในส่วนน้ีถือเป็นขั้นอรูป
ภูมิ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากน้ันน าท่านสู่ ศูนย์เครือ่งเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการ
ท าเครือ่งเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต 



 
BSP-B2 POWERFUL BALI-BOROBUDUR 5D3N_FD_DEC22-OCT23 

 จากน้ันน าท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวัดที่ได้สรา้งขึ้นเป็นที่ส าหรบัเก็บน้าศักด์ิสิทธ์ิ
เพื่อช าระล้างจิตใจ จากน้ันน าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่ เก่าแก่ โดย
สันนิษฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เล่ียกันกับบุโรพุทโธ 

 โดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งน้ีต้ังอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจาก
กลุ่มวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 
องค์ วัดแห่งน้ีถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรกัหักพังจนกระทั่งได้รบัการบูรณะในปี 1897 ใน
ปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดน้ี ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากัน
ประหลาดใจที่พบว่า วัดทั้ง 3 แห่งน้ี ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ท าให้นักโบราณคดีส่วน
หน่ึงเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหน่ึงของบุโรพุทโธ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันน าท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รบัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นต านานเรน้

ลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นก าเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรยีงรายกันอย่างงดงามชม
โบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ต านานเทพแห่งฮินดู  

 
 จากน้ันน าท่านช้อปปิ้ ง ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายน้ีเป็นศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ

ยอกยาการต์า รายล้อมไปด้วยโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นค้ามากมายในบรเิวณใกล้เคียง ทางเท้าทั้ง
สองข้างของถนนเต็มไปด้วยแผงขายของเล็กๆ ที่ขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีร้านอาหาร
กลางแจ้งรมิถนนหลายแห่งที่เรยีกว่า lesehan ซึ่งเปิดด าเนินการอยู่ตามถนน น่ีคือถนนของศิลปิน นัก
ดนตรีข้างถนน จิตรกร และศิลปินอ่ืนๆ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาบนถนนสายน้ี ไม่
ชัดเจนส าหรับนักท่องเที่ยว แต่ส าหรับประชากรในท้องถ่ิน ถนนด้านข้าง ตรอก และโครงสร้างที่
น าไปสู่มาลิโอโบโรมีความส าคัญพอๆ กับตัวถนนเอง 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก INDOLUXE JOGJA HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
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วันทีส่าม        ยอรก์ยาการต้์า – เดนพาซาร ์- ทานาลอท                                                (B/L/D) 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ยอรก์ยาการต้์า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลาย

ศักด์ิสิทธ์ิคอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผา
มหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สรา้งในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่
บ าเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธ์ิมากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินรมิมหาสมุทรอินเดีย 
เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตรเ์รือ่งต่างๆ 

 
 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FASHION HOTEL/IXORA KUTA CENTER หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี ่    วัดเบซากีย์ -  เทือกเขา Kintamani -  วิหารศักด์ิสิทธิ ์เทมภัคศริงิค์              (B/L/D) 
 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพ่ิม 10 USD)  ท ากิจกรรมสุด

ท้าทายด้วยการน่ังชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างน่ังชิงช้าโดยมี
ฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม  

 จากน้ันเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ 
บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความส าคัญมากที่สุด ยังเป็นวัด
ที่มีประวัติศาสตรย์าวนานที่สุด วัดแห่งน้ีถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่
ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธ์ิเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริม่สรา้งใน ศตวรรษ
ที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัด
แห่งน้ีเป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความส าคัญ 
ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรยีงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรยีงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่น
บูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ต้ังเรยีงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอา
กุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมีประวัติศาสตรท์ี่ยาวนานมาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์
เลยทีเดียว 



 
BSP-B2 POWERFUL BALI-BOROBUDUR 5D3N_FD_DEC22-OCT23 

จากน้ันเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี น า
ท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภู
เขาไฟบารตู์ร ์ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารตู์ร ์ทะเลสาบน้าจืด ที่งดงามบนปาก
ปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอย

ฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 
น าท่านสู่  วิหารศักด์ิสิทธิ์  เทมภัคศิริงค์  สร้างใน
ศตวรรษที่  13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตรยิ์เท่าน้ัน ชม
บ่อน้าพุศักด์ิสิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้
ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธ์ิ และ
แท่นบูชาเทพที่ศักด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย์ ท าเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้าเป็นสระ
ศักด์ิสิทธ์ิ มีน้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูป
อิสตร ี6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลอง
มาด่ืมหรอือาบน้าที่น่ี จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 
 
**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรบัไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , รา้นกาแฟขี้ชะมดและโรงงานผ้าบาติก 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันทีห่้า     ช็อปปิ้ งของทีร่ะลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                     (B/-/-) 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป ช็อปปิ้ งรา้น KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ  
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที ่FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พรอ้มความประทับใจ 

 

อัตราค่าบรกิารพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรบัหนังสือเดินทางตา่งชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
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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 แบบเสรมิเตียง   ลดราคา   500 บาท 
มีต๋ัวเครือ่งบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 9,000 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท // ช่วงเทศกาลท่านละ 15,000 บาท  

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 
พรอ้มส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าที่จองทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรบัเปล่ียนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ามันของสายบินหรอืการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
อัตราน้ีรวม   
❖ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทัวร ์
❖ ต๋ัวเครือ่งบินและภาษีนา้มันตามรายการ ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมน้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
❖ รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแล้ว 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต่ากวา่ 

2 ป ี พักเดี่ยว 

วันที ่28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566(วนัหยดุปีใหม่) 33,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566(วนัหยดุปีใหม่) 35,999.- 3,900.- 4,900. - 

2-6 มีนาคม 2566(วันมาฆบูชา) 29,999.- 3,900.- 4,900.- 

5-9 เมษายน 2566(วันจักร)ี 30,999.- 3,900.- 4,900.- 

11-15 เมษายน 2566(วนัหยดุ สงกรานต์) 32,999.- 3,900.- 4,900.- 

12-16 เมษายน 2566(วนัหยุด 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(วนัวสิาขบูชา) 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(วนัอาสาฬหบูชา) 29,999.- 3,900.- 4,900.- 

10-14 สิงหาคม 2566วนัแมแ่ห่งชาติ) 30,999.- 3,900.- 4,900.- 

11-15  ตุลาคม 2566(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 31,999.- 3,900.- 4,900.- 

19- 23 ตุลาคม 2566(วนัปยิมหาราช) 30,999.- 3,900.- 4,900.- 
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❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น

ระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรบัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตราน้ีไม่รวม   
❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิป

หัวหน้าทัวรต์ามความพึงพอใจ) 
❖ ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งด่ืมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีม่ิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท์  ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   
❖ หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International 
เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้รว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าต๋ัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจาก

ค่าบรกิารที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากต๋ัวเครือ่งบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จึงไมส่ามารถยกเลิก หรอืเปล่ียนแปลง

การเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรอืบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่
บรษัิทระบุในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
หมายเหตุ 
❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว 

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยันกับลูกค้า 
❖ เรือ่งห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตาม

ขั้นตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบรษัิทยืนยันว่าจะเพียงพอ
ต่อจ านวนลูกค้า เช่น 

Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของ

โรงแรมที่จอง 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจาก
รายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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❖ บรษัิทฯมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถ
ขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ 


