
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

                                          
 
                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เร ิ�มตน้เพยีง 28,888.- 
                     รายการทวัร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 

 

อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บาหล+ีมรดก
โลกบโุรพทุโธ 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์  อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

 

•วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วดัที�ตั 'งอยูบ่นหนา้ผารมิทะเลที�สงูเกอืบ 70 เมตร  

•หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นี'เป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที�สวยงาม  ที�สดุ ชมววิ
ทวิทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ี�ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ มอีากาศเย็นสบายตลอดทั 'งปี 

•วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัที�มทีวิทัศนส์วยงามที�สดุของบาหล"ี  



 

 

 

 
 

   กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 18-21 ม.ค. 62     28,888.- 
วนัที� 14-17 ก.พ. 62     28,888.- 
วนัที� 08-11 ม.ีค. 62     31,888.- 
วนัที� 29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62     31,888.- 
วนัที� 05-08 เม.ย. 62     33,888.- 
วนัที� 12-15 เม.ย. 62     33,888.- 
วนัที� 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62     31,888.- 
วนัที� 10-13 พ.ค. 62     31,888.- 
วนัที� 24-27 พ.ค. 62     31,888.- 

 

รายการนี=ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 
16 USD /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบําไฟ Kacak Fire Dance –หาดจมิบารนั 
06.30น. คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั 'น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  

การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหวัหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
08.50 น.  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG431 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 

บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแหง่นี'ตั 'งชื�อไวเ้พื�อเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการ
กองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษในการสูร้บที�มารก์าเมื�อตกอยูใ่นวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่ง
การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื�ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี'ตั 'งอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 
13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ
นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนั'นนําท่าน
ชม วดัอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที�ตั 'งอยู่บนหนา้ผารมิทะเลที�สูงเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิ
ตะวันตกเฉียงใตต้ั 'งของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหง่ที�อยูร่มิทะเล สรา้งขึ'นในครสิตศ์ตวรรษที� 11 
มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีภายในวัดแบง่เป็น 3 สว่นตาม

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-บาหล-ีวัดอลูวูาต-ู ระบําไฟ - หาดจมิบารัน X ✈ �  Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครื�องเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟ
บารต์หู ์- วัดทานาหล็์อต 

�  �  �      Grand Zuri 
hotel หรอื เทยีบเทา่ 

3 บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-วัดปะวน -วัดเมนดทุ -
วัดพราหม์นันต-์บาหล ี

�  �  �  Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

4 
ทะเลสาบบราตัน - วัดอลูันดานู บราตัน - ชอ้ปปิ'งรา้นกฤษณา - 
บาหล ี– กรงุเทพ 

�  �  ✈  



 

 

 

ความเชื�อ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตั 'งอยู่สองขา้ง เวน้ชว่ง
ตรงกลาง ประตูถัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ทัิกษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตู
ประดับดว้ยรูปสลักพระพฆิเณศ ชั 'นสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึ�งถอืเป็นบรเิวณที�มคีวามสําคัญที�สดุนั'น จะอนุญาต
ใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูที�จะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรอืเครื�องประดับ 
ต่างๆ เนื�องจากมีฝูงลิงจํานวนมากที�อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี' วัดนี' จัดไดว้่าเป็นจุดที�สวยงามแห่งหนึ�ง 
โดยเฉพาะในเวลาที�พระอาทติยก์ําลังลับขอบฟ้า จากนั'นนําท่านชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชว์
ระบําไฟบชูาเทพเจา้ที�มชีื�อเสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรื�องราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนุมานและทศ
กณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน หลังจากนั'นนําทา่นเดทิางสูห่าดจมิบา
รนั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิ=มลองเมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหลทีา่มกลาง
บรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารนั 

พกัที�  Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 2 ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครื�องเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วดัทานาหล็์อต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึ�งมลีวดลายสสีันความแตกต่าง

จากผา้บาตกิทั�วไป ศนูยเ์ครื�องเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครื�องเงนิ และเครื�องประดับของใชต้า่งๆ 
ที�มกีารออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกที�มชีื�อเสยีงของบาหล ีจากนั'นนําทา่นเดนิทางไปยัง หมู่
บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี'เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ที�สวยงามที�สุด ชมววิ
ทวิทัศนข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ี�ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทั'งปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟบารต์หู ์ที�ตั 'งอยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์
ที�เกดิขึ'นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที�ลอยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ   จากนั'นนําท่านเดนิทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาว่า"วัดที�มี
ทวิทัศน์สวยงามที�สดุของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื�อว่าวัดแห่งนี'เป็น
สญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดที�ตั 'งอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็น
แหลมยื�นออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลานํ'าขึ'นจะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล 
เวลานํ'าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี'สรา้งขึ'นโดยนักบวชฮนิดูชื�อ ดัง ฮยัง นิรารธ์า  ในสมัย
ศตวรรษที� 11 เพื�ออทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝั�ง
ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าที�แสนงดงาม 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที�  Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3 บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-วดัปะวน -วดัเมนดทุ -วดัพราหม์นนัต-์บาหล ี

เชา้   ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ... เที�ยวบนิที� .... 
.......น. ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั'นนําท่านสู่เสน้ทางท่องเที�ยวเมืองแห่งประวัตศิาสตร์ นําท่านเดนิทางสู่ มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ 
“Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที�ใหญ่ที�สุดในโลกสรา้งขึ'นโดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศ
เลนทร ์เป็นสถูปแบบมหายาน สันนษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที� 7-9 หรอืพุทธศักราช 1393 ตั 'งอยู่
ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที�ราบเกฑุ ทางฝั�งขวาใกลก้ับแม่นํ'าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั'นรังสรรคข์ึ'นดว้ยความรักความศรัทธา
อย่างเปี� ยมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิัย ประตมิากรรมแต่ละชิ'นไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงาม
ลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขึ'นจากหนิลาวา มพีื'นที�โดยรวม



 

 

 

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสี�เหลี�ยมจัตุรัสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมี
บันไดและซุม้ประตขูึ'นสูม่หาเจดยี ์ซึ�งมทัี 'งหมด 10 ชั 'น ชั 'น 1-6 มลีักษณะเป็นรปูสี�เหลี�ยม สว่นชั 'นที� 7-10 
มลีักษณะเป็นรปูทรงกลม สว่นฐานของบโุรพุทโธ ประกอบดว้ยขั 'นบนัไดใหญ ่4 ขั 'น กําแพงรอบฐานมภีาพ
สลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ี�ยังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกบัความสขุ 
สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บ สว่นนี'จัดอยูใ่นขั 'นกามภมู ิในสว่นที�สอง คอืสว่นบนของฐาน
นั'น ผนังทั 'งดา้นนอกดา้นในมรีปูสลักเรื�องราวเกี�ยวกบัพุทธประวัตแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน
สว่นนี'ถอืเป็นขั 'นรปูภมู ิคอืขั 'นตอนที�มนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นที�สาม คอืสว่นของ
ฐานกลมที�มเีจดยีท์รงระฆังควํ�า จํานวน 72 องค ์แต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตั 'งเรยีงรายอยู่ 3 ระดับ 
โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึ�งเป็นสัญลักษณ์สดุยอดของบโุรพุทโธ จํานวน 72 นั'น หากพจิารณาในทาง
ธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ี�เป็นรูปบัวผลบิานนั'นบง่บอกถงึ
การรูต้ื�นและเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่'นภายในไมไ่ดบ้รรจุส ิ�งใดไว ้อาจสื�อใหเ้ห็นถงึความวา่ง อัน
ถงึที�สดุของนพิพานแลว้ ยอ่มไรล้ักษณ์ ไรร้ปูรอยใดๆ ในสว่นนี'ถอืเป็นขั 'นอรปูภมู ิที�มนุษยไ์มผ่กูพันกบัทาง
โลกอกีตอ่ไป จากนั'นนําทา่นสู ่ศนูยเ์ครื�องเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครื�องเงนิอยา่งละเอยีด โดย
ชา่งฝีมอืที�ประณีต จากนั'นนําทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวัดที�ไดส้รา้งขึ'นเป็นที�สําหรับ
เก็บนํ'าศักดิfสทิธิfเพื�อชําระลา้งจติใจก่อนเขา้ไปสู่มหาวหิารบุโรพุทโธ จากนั'นนําท่านชม วดัเมนดุท 
(Candi Mendut) ซึ�งถือเป็นวัดที�เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลี�ยกันกับบุโรพุทโธ โดย
กษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหง่นี'ตั 'งอยูท่ี�หมูบ่า้น Mendut หา่งจากกลุม่วัดบุ
โรพุทโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วัดแหง่
นี'ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั�งไดรั้บการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมี
พระสงฆจํ์าพรรษาอยูใ่นวัดนี' ซึ�งในระหวา่งการบรูณะบโุรพุทโธ นักโบราณคดกี็พากนัประหลาดใจที�พบวา่ 
วัดทั 'ง 3 แห่งนี' ตั 'งอยู่ในตําแหน่งที�เป็นเสน้ตรงเดียวกัน ทําใหนั้กโบราณคดีส่วนหนึ�งเชื�อว่า Candi 
Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึ�งของบโุรพทุโธ   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั'นนําท่านชม วดัพรามนนัต ์ซ ึ�งไดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วหิาร
แห่ง ปรัมบานันของฮนิดู สรา้งเสร็จราวปี 856 เพื�อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอด
ราชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานัน ตั 'งอยู่ที�หมู่บา้น ปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมอืงยอกยา ปรัม
บานัน เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มคีวามสําคัญไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดูที�
ใหญท่ี�สดุในอนิโดนเีซยี วหิารแหง่นี'มเีทวาลัยหลักขนาดใหญ ่3 หลังดว้ยกนั คอื องคป์ระธานหลังกลางที�
ใหญท่ี�สดุ เดน่ที�สดุ และสงูที�สดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที�สรา้งขึ'นถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลัง
เล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทศิเหนือที�สรา้งถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ี�สรา้งขึ'นถวายแด่
พระพรหม นอกจากนี' ปรัมบานัน ยังมเีทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอกีรว่ม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไป
ถงึรูปปั'นรูปสลักอกีมากมาย ซึ�งดว้ยความเกา่ ความเกา๋ ความขลัง ความงาม ความยิ�งใหญ่อลังการและ
ความสําคัญแหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

คํ�า  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
.....  น.    จากนั'นนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เที�ยวบนิที�.... 
...... น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลจีากนั'นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก

ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 
 พกัที�  Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
วนัที� 4 ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดาน ูบราตนั - ชอ้ปปิ= งรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั'นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  นําทา่นชม วัดอลูันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) 
เป็นวัดที�สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตั 'งอยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตันที�มคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง 



 

 

 

มฉีากหลังเป็นภเูขาที�สวยงามบนความสงูจากระดับนํ'าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึ'นในชว่งศตวรรษที� 17 
เพื�อใชทํ้าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื�ออุทศิแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายนํ'าทอ้ง
ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี'จะมศีาลาซึ�งมหีลังคาทรงสงู หรอื เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 
11 ชั 'น อกีทั 'งยังเป็นสัญลักษณ์ที�ใชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปีx ยะหข์องอนิโดนีเซยี 
จากนั'นนําท่านสู่ รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชื�อดังที�ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลแีห่งนี' อาท ิเชน่ ขนมพื'นเมอืง, เสื'อผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครื�องประดับสวยงาม ใหท้่าน
ไดอ้สิระเลอืกซื'อของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport 
17.40 น นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เที�ยวบนิที� TG432 
20.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บาหล+ีมรดกโลกบโุรพทุโธ 4 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัuว 
ทา่นละ 

วนัที� 18-21 ม.ค. 62 28,888 27,888 26,888 5,500 15,900 

วนัที� 14-17 ก.พ. 62 28,888 27,888 26,888 5,500 15,900 

วนัที� 08-11 ม.ีค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที� 29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที� 05-08 เม.ย. 62 33,888 32,888 31,888 5,500 17,488 

วนัที� 12-15 เม.ย. 62 33,888 32,888 31,888 5,500 17,488 

วนัที� 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที� 10-13 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที� 24-27 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 10,000.- ราคานี=รวม
รายการทวัร+์ต ัuวเครื�องบนิ *** 

 



 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั=งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ=งส ิ=น 

 

                                ***รายการนี=ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 

16 USD /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิfในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั'งใน
กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี'าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิfในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิfในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิfในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อทา่นทําการซื'อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ'นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี=รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 'นประหยัด 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื'อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี'ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี'ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ'ามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 



 

 

 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ'าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ'าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 16 USD /ทา่น/ทรปิ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้
มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfในการคนืคา่มดัจําทั 'งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึ'นไป คนืเงนิทั 'งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ'นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั 'งจากประเทศไทยและอนิโดนเีซยี 

ไมม่กีารคนืเงนิทั 'งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั 'งสิ'นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ั 'งนี'ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตั�วทา่น
ละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 'งหมดเนื�องจากคา่
ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั'นๆ 

 
เง ื�อนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิfที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี' เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ'นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ'นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิfและจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 'งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี'อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี'คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ'น บรษัิทฯ สงวนสทิธิfที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั'นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิfในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 'งสิ'นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั'น 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 'งสิ'น แตทั่ 'งนี'ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ
มาให ้โดยขอสงวนสทิธิfการจัดหานี'โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั 'งสิ'น 



 

 

 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั'น 
12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั 'งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ 'งหมดนี'แลว้ 
14.  โรงแรมที�พักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิfในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยีตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั'น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ'นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 'งสิ'น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิf ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

17.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั=ง ม ิ
เชน่น ั=นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั=งส ิ=น 

18.   ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ั=งม ิ
เชน่น ั=นทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั=งส ิ=น 

 
 

 

 

 


