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TOUR CODE: ID171301AZ 
 

 
 ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาหล์อต 
 ชม วดัอลุนัดานบูราตนั วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 

 หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ูทีส่วยทีส่ดุ 
 ชม วดัถํา้ชา้ง 1 ในสถานทีสํ่าคญัทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป้นมรดกโลกของเกาะบาหล ี
 ชม อนสุาวรยี ์Bajra Sandhi สญัลกัษณ์ของการตอ่สู ้เพือ่อสิรภาพของชาว

บาหล ี
 ชมโชว ์ระบําบารองแดนซ ์และ Kacak Dance, ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ตลาดปราบ
เซยีน 

 พเิศษ...เมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหล+ีกุง้มงักร 500 กรมั!!! ชมบรรยากาศรมิ
ชายหาดจมิบารัน  

 พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว, สมาชกิ Royal orchid plus สะสมไมล ์ได ้50% 

 จอง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทางพรอ้มคณะคอยดแูล

และบรกิารทกุทา่น 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า , ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และทปิคนขบัรถ ** 
 

             ทวัรอ์นิโดนเีซยี-เกาะสวรรค ์บาหล ี
4 วนั 3 คนื (TG)    
โดยสายการบนิไทย 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที ่: 08-11/24-27 ก.ย.59/01-04 /15-18 ต.ค.59  

 23,900.- 
วนัที ่: 09 – 12 ธ.ค. (วนัหยดุวนัรฐัธรรมนญู)     

 24,900.- 
วนัที ่:  22-25 ต.ค. (วนัหยดุ วนัปิยะ) / 02-05 ธ.ค. (วนัหยดุวนัพอ่) 

 25,900.- 
วนัที ่: 29 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60 (วนัหยดุ วนัปีใหม)่   

 27,900.- 
 

1. กรงุเทพฯ-บาหล-ีสวนพระวษิณุ–วดัอลูวูาต–ูระบํา Kacak Dance 
2. วดัทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดานูบราตนั–วดัทานาหล์อต-หาด

จมิบารัน 
3. ระบําบารองแดนซ–์ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครือ่งเงนิ–หมูบ่า้นคนิตามณี–ชมววิภเูขาไฟบาร์

ต–ูวดัเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน-วดัถ้ําชา้ง 
4. อนุสาวรยี ์Bajra Sandhi-ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี- กรงุเทพฯ 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – บาหล ี– สวนพระวษิณุ - วดัอลูวูาต ู– ชมระบาํไฟ Kacak Fire 
Dance 

06.30 น.  คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ 
และอํานวยความสะดวก 

08.50 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย 
เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ี
กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกําลังชาวอนิโดนเีซยี วรีบรุษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่น
วงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนเีซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแหง่นี้
ตัง้อยูห่า่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้นําทา่นชม 
สวนพระวษิณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรยีข์นาดใหญแ่บบครึง่
รปู ไดแ้ก ่อนุสาวรยีร์ปูสกัการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาว
ฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรยีค์รฑุ หรอืเทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิระเสรภีาพของ
ชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 
4,000 ตัน ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัรปูปัน้ขนาดใหญข่องพระวษิณุ  หรอืเดนิชม
บรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเวิง้อา่วบาหลตีอนใตไ้ดจ้ากทีน่ีไ่ด ้
อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม วดัอลูวูาต ู( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิ
ทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 
ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่
19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีภายในวัดแบง่เป็น 3 สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์
มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรปูปีกครฑุตัง้อยูส่องขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง 
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ประตถัูดไปมรีปูสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทัิกษ์คุม้ครองอยูเ่หนอืประต ูขา้ง
ประตปูระดับดว้ยรปูสลักพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามสําคัญ
ทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูีจ่ะสวดบชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวัง 
แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ตา่งๆ เนือ่งจากมฝีงูลงิจํานวนมากทีอ่าศัยอยูใ่นวัดแหง่นี ้
วัดนีจั้ดไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามแหง่หนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ําลังลับขอบฟ้า 
นําทา่นชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาว
บาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนุมานและทศกณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้ม
คอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั Harris Galleria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่อง วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดกูลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอู
ลนัดานบูราตนั - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายนุ (Taman Ayun Temple) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 

วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชสํ้าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตวูัดที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั 
เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  นําทา่นชม วดัอลูนัดาน ูบราตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีสํ่าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิ
ทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน้ําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิกีรรมทาง
ศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน้ําทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ปูลงดา้นหลังธนบตัรแบบ 50,000 รเูป๊ียะหข์อง
อนิโดนเีซยี จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายา
วา่"วัดทีม่ทีวิทัศนส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่โลก คําวา่ ลอต แปลวา่
ทะเลเชือ่วา่วัดแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดที่
ตัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิ
ลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน้ําขึน้จะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดนิขา้มไป
ยังตัววัดได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่
อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเล
ยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี กุง้
มงักร 500 กรมั ทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารัน 

 

 ทีพ่กั Harris Galleria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  
วนัทีส่าม  ระบาํบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี 

– ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิง
ตลาดปราบเซยีน – วดัถํา้ชา้ง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
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 จากนัน้นําทา่นชมการแสดงระบํา บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืน้บา้นที่
มชีือ่เสยีงของเกาะบาหลซีึง่นําเสนอเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหวา่ง บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึง่
มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษา
มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย สลับฉากดว้ยการรา่ยรํา
แบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้า่เป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์
ทีม่กีารรา่ยรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอนัไพเราะ จากนัน้นําทา่นชม 
ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรปูแบบตา่งๆ ซึง่มลีวดลายสสีนัความ
แตกตา่งจากผา้บาตกิทั่วไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครือ่งเงนิ และ
เครือ่งประดับของใชต้า่งๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีง
ของบาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นจดุชมววิ 
ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศนข์องภเูขาไฟ และ
ทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ต ์ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟ
บารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความ
ประทับใจ 

 

บา่ย จากนัน้นําทา่นสู ่หมูบ่า้นตัมปะซริงิ นําทา่นชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน้ําพศุักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถาน
นีด้ว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดทา่นจะไดพ้บกบับอ่น้ําศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุนันีย้ังมน้ํีาผดุขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัวา่พระ
อนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบอ่น้ําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่หง่นี้ถกูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน้ํา จะเป็นสริมิงคลและขบั
ไลส่ ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ชาํระรา่งกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน้ํ่าพแุหง่นีเ้ป็นจํานวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย จากนัน้นําทา่นชม วดั
ถํา้ชา้ง (Goa Gajah) ไดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่บชูารปูปัน้พระพฆิเนศและองคศ์วิะลงึค ์ถกู
คน้พบในปีใน ค.ศ.1923 เชือ่กนัวา่ไดม้กีารสรา้งวัดแหง่นีใ้นชว่ง ศตวรรษที ่11 แผน่หนิ
แกะสลักหนา้ปากทางเขา้ถ้ํา จะมลีักษณะเป็นการเจาะหนิจากดา้นหนา้ของหนิผา มองดู
คลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยักษ์อา้ปากกวา้ง ชาวบาหลเีชือ่วา่คอืปากของปีศาจรา้ย 
ภายในถ้ําแหง่นีม้ทีางเดนิยาว 13 เมตร นําไปสูท่างแยกรปูตัวทกีวา้ง 15 เมตร ดา้นหนึง่
เป็นรปูปัน้พระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรปูปัน้ศวิะลงึค ์3 แทง่ แทนเทพ 3 องค ์คอื พระศวิะ พระ
วษิณุ และพระพรหม เชือ่กนัวา่วัดแหง่นีอ้าจจะเคยเป็นทีจํ่าศลีภาวนาของเหลา่ฤษีหรอื
ดาบส ตามความเชือ่ของฮนิด ูดา้นหนา้ปากถ้ําเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุง่จากปากปลอ่ง
แกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี ่
จะมลีกูสมปรารถนา ไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั Harris Galleria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่ ี ่  อนสุาวรยี ์Bajra Sandhi - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

จากนัน้นําทา่นชม อนสุาวรยี ์Bajra Sandhi อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการตอ่สู ้
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อสิรภาพ และรักษาไวซ้ ึง่ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และจติวญิญาณแหง่
บาหลขีองบรรพบรุษุ เพือ่อนุชนรุน่หลัง หลังจากไดรั้บอสิรภาพจากชาวดัชท ์และถอืวา่เป็น

 



 

อนิโดนเีซยี-เกาะสวรรคบ์าหล ี4 วนั 3 คนื (TG)                               หนา้ 5 จาก 8 
                                                                                                www.utravel.in.th  
                                                                                                                                              
 

จดุชมววิชมววิทีส่วยงามแหง่หนึง่บนเกาะบาหล ีจากนัน้นําทา่นสู ่รา้นกฤษณา รา้นขาย
ของฝากชือ่ดังทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีหง่นี ้อาท ิเชน่ ขนม
พืน้เมอืง, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครือ่งประดับสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก
ซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport 
 

16.10 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย ( Thai airway ) 
เทีย่วบนิที ่TG432 

 

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่
ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทาํใหไ้ม่
สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบาง
รายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่จีํานวน
ผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่น
ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
เดนิทางวนัที ่ 08-11/24-27 ก.ย.59/01-04 /15-18 ต.ค.59 
อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 23,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 23,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 22,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 21,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900 
 
เดนิทางวนัที ่ 09 – 12 ธ.ค. (วนัหยดุวนัรฐัธรรมนญู)  
อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 24,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 24,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 23,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 22,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900 
เดนิทางวนัที ่ 22-25 ต.ค. 59 (วนัหยดุ วนัปิยะ) / 02-05 ธ.ค. (วนัหยดุวนัพอ่) 
อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 
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ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 25,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 25,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 24,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900 
 
เดนิทางวนัที ่ 29-01 ม.ค. 59 (วนัหยดุ วนัปีใหม)่ 
อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 27,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 27,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 26,900 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 25,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    
 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิ

และภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
     **คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น

ตน้ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 คา่ Visa on Arrival สําหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น  

การสํารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตาม
หนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชาํระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
3. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น
แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6.ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศ
อนิโดนเีซยี และ ประเทศฟิลปิปินส ์ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย 
จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 
7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋ว
เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ
เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศที ่
บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 
11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
13. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพั่กในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบั
ประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับ
ดาวของประเทศอนิโดนเีซยีตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบ
หอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของ
หอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย 
สญูหาย ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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