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วนัแรก          กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

     

03.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทียวบินที 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี 

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที 

เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยู่ทางฝังตะวนัตกเยืองไปทาง

ใตข้องเกาะบาหลี ด้วยความทีมี

คูตา้ทีสวยงามทีนียงัเพียบพร้อมไปดว้ยบาร์ 

ผบั ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบินนําท่าน

ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ

ของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมม้า

ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์ันเป็นสีขาว 

มหาภารตะเป็นเรืองราวความขดัแยง้ของ 

น้องสองตระกูล ซึงทงัสองตระกูลต่างก็สืบเชือสายมาจาก

เกษตร 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วดัอูลูวาตู • สวนวษิณุ • หาดจิมบารัน  

     (เช้า/กลางวนั/เย็น

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทียวบินที FD396มีบริการอาหารร้อนบนเครืองเสริฟพร้อมนาํดืม 

สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที (เวลาท้องถนิทบีาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึงชัวโมง

จะอยู่ทางฝังตะวนัตกเยืองไปทาง

ใตข้องเกาะบาหลี ด้วยความทีมีทะเลหาด

ทีนียงัเพียบพร้อมไปดว้ยบาร์ 

ผบั ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบินนําท่าน

อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลกัษณ์

เป็นรูปของรถศึกเทียมม้า

ตวั อนุสาวรียน์ันเป็นสีขาว 

มหาภารตะเป็นเรืองราวความขดัแยง้ของ พี

น้องสองตระกูล ซึงทงัสองตระกูลต่างก็สืบเชือสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลมิรสเมนูอาหารบาหลท้ีองถิน 

 

เย็น) 

เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

มีบริการอาหารร้อนบนเครืองเสริฟพร้อมนาํดืม 1 ขวด 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

เวลาท้องถนิทบีาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึงชัวโมง) 

จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่งกุรุ
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บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพือเยียมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึงในวดัทีเก่าแก่ทีสุดในบาหลีที

ถูกสร้างขึนตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่าง

จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตงัอยู่บนหน้าผาทีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกัประจาํทอ้ง

ทะเลทีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาให้ท่านได้ชมความงามของ

หนา้ผาสูง เห็นคลืนซดัเขา้หาฝังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 

 
 

นําท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural 

Parkสวนวฒันธรรมบาหลีทีมีรูปปันของพระวิษณุและนก 

Garuda (ครุฑ) อีกหนึงแลนดม์าร์คสาํคญั โปรเจคใหญ่ของทาง

อินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีทีจดังาน พกัผ่อนสถานทีแห่งนีสร้าง

ตามความเชือของศาสนาฮินดู ทีชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความ

นับถือมากทีสุดและเป็นศาสนาที มี อิทธิพ ลโดยตรงต่อ

ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนนีสร้างขึนเพืออุทิศถวายแด่

พระวิษณุหรือทีคนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปัน

ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาด

ใหญ่ทีสุดในโลก พระวษิณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อ

จากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตนั ส่วนรูปปันครุฑอยู่ด้านหลังรูปปันพระวิษณุมีความสูง18 ม 
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ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปปันแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึงชู1นิว อีกขา้งชู2นิว ซึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านนั 

ซึงจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดทีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชม

ความงดงามของชายหาดรูปครึงเสียวพระจันทร์ใน

ยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึงในชายหาด

ทีดีทีสุดในบาหลี นอกจากนีบนหาดยงัมีร้านอาหารซี

ฟูดส์ทีตงัอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจาํนวนมาก 

หากคุณอยากลิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น 

กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ทีเขา้กนัดีกบักบันาํจิม

รสชาติเด็ด และจดัจา้น  

จากนัน  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก GRAND LIVIO KUTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัทสีอง บาหล ี•ยอ็กยาการ์ตา•เทวลยัปรัมบานัน •พระราชวงัสุลต่าน•ปราสาทสวนนํา•บุโรพุทโธ•วดัปะวน•วดัเมนดุต 

            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบSet Boxของทางโรงแรมออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินงูระห์รัย 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ยอ็กยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที XT8440 

07.30 น. เดินทางถึง ยอ็กยาการ์ตา(เวลาท้องถนิทยีอ็กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีนึงชัวโมง) 

จากนัน ชมเทวลยัปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูทีใหญ่ทีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ตงัอยู่

ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันนัสร้างขืนเมือราวปี 

พ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็ถูกทอดทิงและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมือถึง

ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริมบูรณะวดัขึนมา การบูรณะของสิงก่อสร้างหลกัสินสุดลงเมือปี พ.ศ. 

2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบนั ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึงในศาสนสถานใน

ศาสนาฮินดูทีใหญ่ทีสุดในเอเชียอาคเนย ์ตวัวดัโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึงมี

ความสูงถึง 47 เมตร 
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เยยีมชม พระราชวังสุลต่าน(Sultan Palace หรือ

KratonNgayogyakarta)ส ร้า ง ขึ น ปี  ค . ศ .

1756-1790 บนพนืที 14ตร.กม. โดยสุลต่านฮา

เมงกูบูโวโน ที 1 ตามคติแบบฮินดู ซึงสมมติ

ว่าพระราชว ังเป็นศูนย์กลางของโลกและ

จักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชัน หมายถึง

ทวารทงั 9 ของมนุษยใ์นคติฮินดูพระราชวงั

แห่งนีเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสาน

กับดัชต์ใช้เป็นสถานทีประทับของสุลต่าน

ยอกยาการ์ตาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ในปัจจุบันนีไม่ได้ประทับอยู่ถาวรแล้ว)ภายในพระราชว ังมี

สถาปัตยกรรมและสิงก่อสร้างต่างๆ ทีสวยงามและสะทอ้นให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมชวาให้ไดช้มกนั มีการจดั

ห้องต่างๆ จดัแสดงเรืองราวประวติัความเป็นมาของผูป้กครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมีสิงของ

เครืองใชส่้วนพระองคต่์างๆ รวมถึงของลาํค่ามากมายทีหาชมไดย้าก 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั นาํชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนําถือเป็นปราสาททีค่อนขา้งลึกลบัซบัซ้อน โดยปราสาทแห่งนีถูกสร้าง

มาตงัแต่ปี 1755 หรือตงัแต่สมยัสุลต่านองคแ์รกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จสินตอนสมยัสุลต่านองคที์ 2 ชือ

ข อ ง  Taman Sari ม า จ า ก ภ า ษ า ช ว า  โ ด ย คํา ว่ า  taman ห ม า ย ถึ ง  ส ว น  ห รื อ ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ 

และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม ้ดงันนั ชือของ Taman Sariจึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงามที

เต็มไปดว้ยกลินของดอกไม ้ปราสาทสวนนาํ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนที 1 ทะเลสาปSegaranอยู่
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ทางทิศตะวนัตก ส่วนที 2 ทีสําหรับอาบนาํ อยูท่างทิศใตข้องทะเลสาปSegaranเรียกวา่ UmbulBinangunส่วน

ที 3 ไดสู้ญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sariและ สระ Garjitawatiตงัอยู่ทางทิศใตข้องทีอาบนาํ ส่วน

ที 4 อยูท่างทิศตะวนัออก  

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จกัในชือ บุโรพุทโธ เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศ

อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตงัอยู่ทีเมืองมาเกอลงั ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียง

เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึนระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพูชาซึงเป็นทงัศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุ

โรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใหญ่ทีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้บุ

โรพุทโธเป็นมรดกโลก 

 
สักการะ วัดปะวนหรือทีรู้จักกันในชือว่า Candi Pawonมีขนาดเล็กแต่เป็นสถานทีปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชนทีมี

การตกแต่งทางสถาปัตยกรรมทีสมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรทีไร้ทีติและรายละเอียดอนั

ประณีตมากขึน เมือหวนนึกว่าวดันีสร้างขึนเมือหลายร้อยปีมาแลว้ ชืนชมฝีมือการก่อสร้างวดัอนัน่าทึง ขณะ

ครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เริมแรกในการก่อสร้างวดัทียงัเป็นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งนีก่อสร้างขึน

ในช่วงศตวรรษที 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาทีมีขนาดใหญ่กวา่อีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุท

โธ เชือกนัว่า วดัทงัสามแห่งนีมีความเกียวพนักันในเชิงสัญลักษณ์ เนืองจากสร้างในตาํแหน่งทีเป็นเส้นตรง

เดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเชือมโยงนีอยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ริมแรกในการก่อสร้าง

วดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งชีวา่วดัแห่งนีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานทีประกอบพิธี

ฝังศพ แต่ไมอ่าจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีทีถูกฝังไวท้ีนีได ้

นําท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซึงอยู่ห่างจากบุโรพุทโธ

ราว 3 ก.ม. เชือกนัวา่ ทีนีเป็นสถานทีสําหรับทาํพิธีบูชา

สิงศกัดิสิทธิวดัเมนดุดตใหญ่กวา่วดัปะวนเล็กน้อยเมือ

ขึนบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ 

แกะสลกัจากหิน ฝังซ้ายเป็นรูปของเทพเจา้ Haritiเทพ

แห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะทีทางดา้นขวา

เป็นภาพสลกัของเทพเจ้า Kuweraอยู่ท่ามกลางเด็กๆ 
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และกระสอบทีเต็มไปด้วยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบ

ขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน์ และพระสารีบุต 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร 

จากนัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTAหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัทสีาม ยอ็กยาการ์ตา•บาหล•ีวดับราตัน• วหิารทานาต์ลอต    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบSet Boxของทางโรงแรม 

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 

07.55 น. ออกเดินทางสู่บาหล ีโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที XT 8441 

10.05น. เดินทางถึง บาหล(ีเวลาท้องถนิบาหลเีร็วกว่ายอ็กยาการ์ตาหนึงชัวโมง) 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง เยียมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)วดันีตงัอยูต่รงกลางของเกาะ

บาหลี อยูห่่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัทมีีชือเสียงมากของเกาะบาหลี ตงัอยู่บริเวณริมทะเลสาบบ

ราตนั และด้านหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึงเป็นวดัใหญ่ทีถือไดว้่าสําคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ

ซากีห์โดยสร้างเพือบูชาเทพเจา้แห่งสายนาํ ตามความเชือแบบฮินดูบาหลี วดันีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของ

ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนีเยน็สบายตลอดทงัปี 

 
 

จากนัน นาํท่านไปยงัวหิารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ทีมี

ชือเสียงทีสุดและเป็นจุดทีมีนกัท่องเทียวถ่ายภาพมาก

ทีสุดของเกาะบาหลี วิหารนีตงัอยูบ่นผาหินนอก

ชายฝังในเวงิอา่ว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียว

คลืน สิงทีทาํให้วดัแห่งนีมีความพิเศษเนืองจากเมือชม

วหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
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เสมือนภาพของหอคอยสีดาํและไมช่้อใบทีปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  

เย็น บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

จากนัน  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก GRAND LIVIO KUTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัทสีี  บาร๊องแดนซ์ •หมู่บ้านผลติผ้าบาติก•หมู่บ้านคินตามณ•ีชิมกาแฟขีชะมด •วดัเทมภัคสิริงค์• 

ตลาดปราบเซียน•ร้านKrisana    (เช้า/กลางวนับุฟเฟ่ต์พร้อมชมววิภูเขาไฟบาตูร์/เยน็)     

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบาํพืนบา้น มีทงัหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดี

กบัความชวั โดยให้บารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และให้รังคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายใน

นิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชวั ตลอดการแสดงทงั 5 องก์ จะเป็นการแสดงทีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบั

การแต่งกายทีสีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายรําทีทงัอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทงัหมด

เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติกนาํทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ขึนชือของทีบาหลีจากนันเดินทางสู่: หมู่

บ้านคินตามณีเป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึงท่านจะไดรั้บชมทศันียภาพทีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์

(GunungBatur)และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ทีหมู่บา้นแห่งนี 

 
เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

บ่าย เดินทางสู่วดันําพุศักสิทธิ หรือคนไทยเรียกว่าวดัเทมภัคสิริงค์ 
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คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมีบ่อนาํศกัดิสิทธิซึงผุดพรายนาํขึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพ

บูชาวดันีดว้ยเชือว่ากาํเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบนาํ เก็บนาํไปดืมกิน เพราะเชือว่าบ่อนาํ

ศกัดิสิทธิแห่งนีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิงเลวร้ายและเพือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสําหรับท่านทีต้องการลง

นําพุศักดิสิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงทีมีประจําเดือนไม่สามารถลงไปในนําได้และตรง

ทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์นีเองคือตลาดปราบเซียน มี

ร้ า น ข า ย ข อ ง พื น เ มื อง ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย ใ ห้ท่ า น ไ ด้ใ ช้

ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นทีมา

ทีคนไทยตงัชือให้กบัตลาดแห่งนี จากนันเยยีมชมไร่กาแฟ

ทีมีชือเสียงของบาหลี Coffee Plantationทีนีท่านจะได้

ชมการทาํกาแฟดว้ยวธีิการดงัเดิมโดยเฉพาะกาแฟทีทีชือวา่ 

กาแฟจากขีชะมด ซึงไดชื้อวา่เป็นกาแฟทีหอมทีสุด 

เย็น บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

เราพาท่านแวะซือของฝากทีระลึกราคาถูกทีบริเวณโกดงัขายของทีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท้ีนีร้านKrisnaที

มีชือเสียงของบาหลี 

ได้เวลาสมควร      นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 

วนัทห้ีา  บาหล•ี กรุงเทพ   (-/-/-)     

 

01.35น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทยีวบินท ี FD399 

04.50น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

 

วนัเดินทางราคา บาหล ีบุโรพุทโธ บินภายใน (FD)5 วนั 3 คืน 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

09 พ.ค.62 13 พ.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

16 พ.ค.62 20 พ.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 
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18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 FD396/399 25,900 25,900 25,500 4,000 

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 FD396/399 24,900 24,900 24,500 4,000 

15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ตัวเครืองบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหล-ีย๊อกยา-บาหล ี 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพมิเงินพกัห้องเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทอิาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทวัร์ 
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การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอนืๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


