
 

 

 

 

 

 

 
 

  เดินทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD)  
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
❖ ชมสวนพระวษิณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรภีาพของชาวฮินดู 
❖ รับพรและสิริมงคลจากน ้าพุศักดิสิ์ทธิแ์หง่วดั TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ รวมไฟลท์ภายใน บาหลี – ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลีแล้ว 
❖ มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สดุยอดศาสนสถานของศาสนาพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
❖ เที่ยวไฮไลทเ์มืองยอรค์ยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท 
❖ ชม วดัพรามนันต ์ ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก้ 
❖ ชมเทือกเขาคนิตามณี ภเูขาไฟบารต์ู วหิารอูลูวาต ู
❖ ชมความงดงามของ วหิารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสดุงดงาม 
❖ ไฮไลท ์น าสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอรค์ยา 1 คืน 

 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรียม์หาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วหิารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 

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

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. น าทา่นบินลดัฟา้สู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD396  

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลท่ีีสนามบิน 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเขา้สู่ตัวเมือง 
ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณข์องเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย ์บิม่า เทพเจ้าแห่งทอ้ง
ท ะ เล  ย่ าน  Kartika Plaza หลังจ ากนั้น เดิ น
ทางเข้าชม  อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda 
Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ 
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจากรูป
สกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูป
ป้ันพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้า
สงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพกา

รูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรภีาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 
4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีมี้ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานท่ีแห่งนีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น 
ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  
จากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาต ูท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พรอ้มชมวิวทิวทศันท่ี์
งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, 
หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสทอ้งถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลั์บขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
 



 
 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
วันที่สอง       เดนพาซาร ์- ยอรก์ยาการต์้า – มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ – วัดปะวน – วดัเมนดุท -  วัดพรามนันต ์ 
                  ย่านมาลิโอโบโร  (B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกสรา้งขึน้โดย
กษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถูปแบบมหายาน สนันิษฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท่ี 7-9 หรอืพุทธศกัราช 1393 
ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้ับแม่น  า้โปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเป่ียมล้นต่อ
พระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีิชยั ประติมากรรมแตล่ะชิน้ไดร้บัการจัดวางอย่างงดงามลงตวัและมีความหมายอนัมีนยั
ถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสรา้งขึน้จากหินลาวา มีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐาน
เป็นสี่เหลี่ยมจตัรุสักวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมีบนัไดและซุม้ประตขูึน้สูม่หาเจดีย ์ซึ่งมีทัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 
มีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สว่นชัน้ท่ี 7-10 มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ่ 4 
ขัน้ ก าแพงรอบฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมนษุยท่ี์ยงัขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพนั
กบัความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ สว่นนีจ้ัดอยูใ่นขัน้กามภูมิ ในสว่นท่ีสอง คือสว่นบนของฐาน
นัน้ ผนงัทัง้ดา้นนอกดา้นในมีรูปสลกัเรื่องราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถื้อเป็น
ขัน้รูปภมิู คือขัน้ตอนท่ีมนษุยห์ลดุพน้จากกิเลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นท่ีสาม คือสว่นของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงั
คว ่า จ านวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็น
สญัลกัษณส์ดุยอดของบุโรพทุโธ จ านวน 72 นัน้ หากพิจารณาในทางธรรมแลว้หมายถึง รูป 18 เจตสกิ 52 จิต 1 นิพพาน 
1 และฐานพระเจดียท่ี์เป็นรูปบวัผลิบานนัน้บง่บอกถึงการรูต่ื้นและเบิกบาน สว่นพระเจดียอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุ
สิ่งใดไว ้อาจสื่อใหเ้ห็นถึงความวา่ง อนัถึงท่ีสดุของนิพพานแลว้ ยอ่มไรล้กัษณ ์ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนีถื้อเป็นขัน้อรูปภมิู ท่ี
มนุษยไ์ม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยเ์ครื่องเงิน ท่านจะไดช้มการสาธิตการท าเครื่องเงินอย่าง
ละเอียด โดยช่างฝีมือท่ีประณีต 
จากนัน้น าท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีไดส้รา้งขึน้เป็นท่ีส  าหรบัเก็บน า้ศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือช าระลา้งจิตใจ 
จากนัน้น าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดยสนันิษฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลี่ยกันกบับุโรพุท
โธ 



 
 

 
โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีหมู่บ ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแหง่นีถ้กูคน้พบในปี 1836 อยู่
ในสภาพซากปรกัหกัพงัจนกระทั่งไดร้บัการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆจ์ าพรรษาอยูใ่นวดันี ้ซึ่งในระหว่าง
การบูรณะบุโรพทุโธ นกัโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจที่พบวา่ วดัทัง้ 3 แหง่นี ้ตัง้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเป็นเสน้ตรงเดียวกนั ท า
ใหน้กัโบราณคดีสว่นหนึ่งเช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึ่งของบุโรพทุโธ 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชม วัดพรามนันต ์ไดร้บัการยอมรบัเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นต านานเรน้ลบัแหง่เทพเจา้ฮินดู
ทัง้สาม ชมตน้ก าเนิดรามายนะและเจดียส์ามองคท่ี์เรยีงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามมหศัจรรยต์  านานเทพแหง่ฮินด ู 



 
 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายนีเ้ป็นศนูยก์ลางของยา่นท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุของยอกยาการต์า ราย
ลอ้มไปดว้ยโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมายในบริเวณใกลเ้คียง ทางเทา้ทัง้สองขา้งของถนนเต็มไปดว้ยแผงขาย
ของเล็กๆ ท่ีขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีรา้นอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งท่ีเ รียกว่า lesehan ซึ่งเปิด
ด าเนินการอยู่ตามถนน น่ีคือถนนของศิลปิน นกัดนตรีขา้งถนน จิตรกร และศิลปินอ่ืนๆ จัดแสดงผลงานสรา้งสรรคข์อง
พวกเขาบนถนนสายนี ้ไม่ชัดเจนส าหรบันกัทอ่งเท่ียว แตส่  าหรบัประชากรในทอ้งถ่ิน ถนนดา้นขา้ง ตรอก และโครงสรา้งท่ี
น าไปสูม่าลโิอโบโรมีความส าคญัพอๆ กบัตวัถนนเอง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม        ยอรก์ยาการต์้า – เดนพาซาร ์- ทานาลอท                                                 (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ยอรก์ยาการต์้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้พาทุกทา่นเดินทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทานาลอท เช่ือกนัว่ามีงเูทพเจา้ลายศกัด์ิสทิธ์ิคอยปกปักรกัษา
อยูภ่ายใตว้ิหารงดงามยิ่งนกัยามพระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจุดชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิ



 
 

หารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับุญดายงัระวาดีท่ีบ  าเพ็ญศีลภาวนาและศกัด์ิสทิธ์ิมากเป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชม
วดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครดงั ดอกแกว้การะบุหนิง และภาพยนตรเ์รื่องตา่งๆ 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าทา่นเข้าสู่ที่พัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ส่ี     วัดเบซากีย ์-  เทือกเขา Kintamani -  วิหารศักดิสิ์ทธิ ์เทมภคัศิริงค ์             (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค ์Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพิม่ 10 USD)  ท ากิจกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนั่ง
ชิงชา้ขนาดยกัษแ์กวง่เหนือหนา้ผาและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งนั่งชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  
 จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไวห้ลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ สวยงามท่ีสดุ มีความส าคญัมากท่ีสุด ยงัเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานท่ีสดุ 
วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสดุบน เกาะบาหลี และยงัถือว่าเป็นวดัท่ีศกั
สทิธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี
ความส าคญั ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเ้รียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยงัมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภเูขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภเูขาไฟลกูท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในบาหล ีและมีประวติัศาสตรท่ี์ยาวนานมาตัง้แตก่่อนประวติัศาสตรเ์ลยทีเดียว 



 
 

  

 
 
จากนัน้เดินทางขึน้สูเ่ทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี น าท่านชมความงามของ 
ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีสถิตยข์องมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร ์ท่ียังคงรอวันปะทุอยู่
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์ูร ์ทะเลสาบน า้จืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 



 
 

 
 

น าท่านสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สรา้งใน
ศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตริยเ์ท่านัน้ ชม
บ่อน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ท่ีผุดขึน้จาก
ใตดิ้นเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลงึคศ์ักด์ิสิทธ์ิ 
และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย ์ท าเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ า้เป็นสระ
ศกัด์ิสิทธ์ิ มีน า้ไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูป
อิสตร ี6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใครอยากมีลกู ลอง

มาด่ืมหรอือาบน า้ท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 
**** หากมีการแจ้งเตือนภยัภเูขาไฟ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาติก 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ห้า     ช็อปป้ิงของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของท่ีระลกึก่อนกลบั ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
 



 
 

เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 15,000 บาท  
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง*** 

 

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

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 
32,999.- 
31,999.- 

3,900.- 4,900. - 

วันที่ 14 – 18  กันยายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที ่20 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. - 

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

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

วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 

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



 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 

อัตรานีร้วม   

❖ คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ รวมไฟลท์ภายใน บาหล ี– ยอรค์ยากาตาร ์– บาหลแีลว้ 

❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ท่ีพกั 4 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
❖ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
❖ คา่ประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินสุวรรณภมูิ (ไมร่วมค่าทิปหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสอืเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จึงไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรอื
บางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบุใน
รายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  



 
 

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ทา่นคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุดุวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หกั

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษัทยืนยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุา่งๆ 


