วันแรก

กรุ งเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
03.30 น. พร้อมกันที่
สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย ประตู 1
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.10 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่
FD396มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่ องเสริฟพร้ อมนํา้ ดื่ม 1 ขวด

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นทีบ่ าหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
เดินทางสู่ ย่ านคูต้า
จะอยูท่ างฝั่งตะวันตกเยื้องไปทาง
ใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาด
คูตา้ ที่สวยงามที่นี่ยงั เพียบพร้อมไปด้วยบาร์
ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า
ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบินนาท่าน
ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์
ของเกาะบาหลี เป็ นรู ปของรถศึกเทียมม้า
ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรี ยน์ ้ นั เป็ นสี ขาว
มหาภารตะเป็ นเรื่ องราวความขัดแย้งของ พี่
11.15 น.

น้องสองตระกูล ซึ่ งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจาก ท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุ
เกษตร
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิม้ รสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
บ่ าย เดินทางลงไปทางใต้ สุดของเกาะเพื่อเยีย่ มชม
:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่
ถูกสร้างขึ้นตรงส่ วยปรายของหน้าผาขรุ ขระบริ เวณหาดอูลูวาตู
สู งตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่าง
จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่ นหน้าผาที่มีความสู งถึง 76 เมตร เป็ นวัดหลักประจาท้อง
ทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของ
หน้าผาสู ง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสี ขาวนวลตัดกับท้องทะเลสี คราม

นําท่านชม :สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural
Parkสวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้ นของพระวิษณุ และนก
Garuda (ครุ ฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์ คสาคัญ โปรเจคใหญ่ของทาง
อินโดนีเซี ย ใช้เป็ นสถานีที่จดั งาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้าง
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ 90ให้ความ
นับถือมากที่สุดและเป็ นศาสนาที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่
พระวิษณุ หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า พระนารายณ์กบั ครุ ฑ มีรูปปั้ น
ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุ ฑอันงดงามและมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุ มีความสู งถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อ
จากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่ วนรู ปปั้ นครุ ฑอยูด่ า้ นหลังรู ปปั้ นพระวิษณุ มีความสู ง 18 ม
ส่ วนประกอบสุ ดท้ายคือรู ปปั้ นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่ งสร้างเสร็ จไปเพียง30% เท่านั้น
ซึ่ งจะเห็นว่าถ้าเสร็ จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
ของสดสดที่จบั จากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชม
ความงดงามของชายหาดรู ปครึ่ งเสี้ ยวพระจันทร์ ใน
ยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็ นหนึ่งในชายหาด
ที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซี
ฟูดส์ที่ต้ งั อยูเ่ รี ยงรายอยูร่ ิ มชายหาดเป็ นจานวนมาก
หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น
กุง้ หอย ปู ปลา หรื อปลาหมึก ที่เข้ากันดีกบั กับน้ าจิ้ม
รสชาติเด็ด และจัดจ้าน
จากนั้น นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั
GRAND LIVIO KUTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันทีส่ อง

บาหลี •ย็อกยาการ์ ตา•เทวลัยปรัมบานัน •พระราชวังสุ ลต่ าน•ปราสาทสวนนํา้ •บุโรพุทโธ•วัดปะวน•วัดเมนดุต
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า แบบSet Boxของทางโรงแรมออกเดินทางสู่ สนามบินสนามบินงูระห์รัย
07.20 น.
ออกเดินทางสู่ ยอ็ กยาการ์ ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT8440
07.30 น. เดินทางถึง
ย็อกยาการ์ ตา(เวลาท้องถิ่นทีย่ อ็ กยาการ์ ตาช้ ากว่าบาหลีหนึ่งชั่วโมง)

จากนั้น

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรื อ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซี ย ตั้งอยู่
ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี
พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็ จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิง้ และถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึง
ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่ มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่ งก่อสร้างหลักสิ้ นสุ ดลงเมื่อปี พ.ศ.
2496 (ค.ศ. 1953)ในปั จจุบนั ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกและนับได้วา่ เป็ นหนึ่งในศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซ่ ึ งมี
ความสู งถึง 47 เมตร

เยีย่ มชม

พระราชวังสุ ลต่ าน (Sultan Palace หรื อ
KratonNgayogyakarta)สร้างขึ้นปี ค.ศ.
1756-1790 บนพื้นที่ 14ตร.กม. โดยสุ ลต่านฮา
เมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติ
ว่าพระราชวังเป็ นศูนย์กลางของโลกและ
จักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึง
ทวารทั้ง 9 ของมนุษย์ในคติฮินดูพระราชวัง

เทีย่ ง
จากนั้น นาชม

เดินทางสู่

แห่งนี้เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ใช้เป็ นสถานที่ประทับของสุ ลต่านยอกยาการ์ ตาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั (ในปั จจุบนั นี้ไม่ได้ประทับอยูถ่ าวรแล้ว)ภายในพระราชวังมีสถาปั ตยกรรมและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ
ที่สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัดห้องต่างๆ จัดแสดงเรื่ องราวประวัติ
ความเป็ นมาของผูป้ กครองเมืองยอกยาการ์ ตาให้ได้รับรู ้ และมีสิ่งของเครื่ องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงของล้ า
ค่ามากมายที่หาชมได้ยาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Taman Sari หรื อปราสาทสวนนํา้ ถือเป็ นปราสาทที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน โดยปราสาทแห่ งนี้ถูกสร้าง
มาตั้งแต่ปี 1755 หรื อตั้งแต่สมัยสุ ลต่านองค์แรกของยอร์ คยาการ์ ตา้ จนมาเสร็ จสิ้ นตอนสมัยสุ ลต่านองค์ที่ 2 ชื่อ
ของ Taman
Sari มาจากภาษาชวา โดยคาว่า
taman หมายถึง สวน หรื อสวนสาธารณะ
และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรื อดอกไม้ ดังนั้น ชื่อของ Taman Sariจึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงามที่
เต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ปราสาทสวนน้ า ได้แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนด้วยกัน คือ ส่ วนที่ 1 ทะเลสาป Segaranอยู่
ทางทิศตะวันตก ส่ วนที่ 2 ที่สาหรับอาบน้ า อยูท่ างทิศใต้ของทะเลสาป Segaranเรี ยกว่า UmbulBinangunส่ วน
ที่ 3 ได้สูญหายไปแล้ว คือ สระ PasareanLedok Sariและ สระ Garjitawatiตั้งอยูท่ างทิศใต้ของที่อาบน้ า ส่ วน
ที่ 4 อยูท่ างทิศตะวันออก
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรื อ บาราบูดูร์ คนไทยรู ้จกั ในชื่อ บุโรพุทโธ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริ เวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยูท่ ี่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ ตาไปทางตะวันตกเฉี ยง
เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ถ้าไม่นบั นครวัดของกัมพูชาซึ่ งเป็ นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและศาสนาพุทธ บุ
โรพุทโธจะเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุ
โรพุทโธเป็ นมรดกโลก

วัดปะวนหรื อทีร่ ้ ู จักกันในชื่ อว่ า Candi Pawonมีขนาดเล็กแต่เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มี
การตกแต่งทางสถาปั ตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอัน
ประณี ตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปี มาแล้ว ชื่นชมฝี มือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะ
ครุ่ นคิดถึงจุดประสงค์เริ่ มแรกในการก่อสร้างวัดที่ยงั เป็ นปริ ศนาลึกลับมาจนถึงปั จจุบนั วัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุท
โธ เชื่อกันว่า วัดทั้งสามแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในตาแหน่งที่เป็ นเส้นตรง
เดียวกัน แต่ยงั ไม่ทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ชดั รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่ มแรกในการก่อสร้าง
วัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้วา่ วัดแห่งนี้เคยใช้เป็ นสุ สานของราชวงศ์หรื อสถานที่ประกอบพิธี
ฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวั ตนของกษัตริ ยห์ รื อราชินีที่ถูกฝังไว้ที่นี่ได้
นําท่านชม
วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่ งอยูห่ ่างจากบุโรพุทโธ
ราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบูชา
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ วดั เมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อ
ขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ
แกะสลักจากหิ น ฝั่งซ้ายเป็ นรู ปของเทพเจ้า Haritiเทพ
แห่งความโชคดี อยูท่ ่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวา
เป็ นภาพสลักของเทพเจ้า Kuweraอยูท่ ่ามกลางเด็กๆ
และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายใน
วัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรู ป หรื อพระศากยมุนี ขนาบ
ข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารี บุต
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร
จากนั้น นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั
GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTAหรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วันทีส่ าม ย็อกยาการ์ ตา
•บาหลี•วัดบราตัน• วิหารทานาต์ ลอต
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
สั กการะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า แบบSet Boxของทางโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา
07.55 น.
ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 8441
10.05น. เดินทางถึง
บาหลี(เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ ตาหนึ่งชั่วโมง)
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
เยีย่ มชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)วัดนี้ต้ งั อยูต่ รงกลางของเกาะ
บาหลี อยูห่ ่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดทีม่ ีชื่อเสี ยงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบบ

ราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟ ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้วา่ สาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห์โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูใ่ นธนบัตร 50 ,000 รู เปี ยห์ ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี

นาท่านไปยังวิหารทานาต์ ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพมาก
ที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ต้ งั อยูบ่ นผาหิ นนอก
ชายฝั่งในเวิง้ อ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียว
คลื่น สิ่ งที่ทาให้วดั แห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชม
วิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ น
เสมือนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุม
หน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
เย็น
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั
GRAND LIVIO KUTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
จากนั้น

วันทีส่ ี่ บาร๊ องแดนซ์
•หมู่บ้านผลิตผ้ าบาติก•หมู่บ้านคินตามณี•ชิมกาแฟขีช้ ะมด •วัดเทมภัคสิ ริงค์ •
ตลาดปราบเซียน•ร้ านKrisana
 (เช้ า/กลางวันบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม

ชมการแสดง:บาร๊ องแดนซ์ เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีท้ งั หมด 5 องก์ เป็ นการแสดงการต่อสู ้ระหว่างความดี
กับความชัว่ โดยให้บารองสัตว์ในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความดี และให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายใน
นิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็ นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับ
การแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ ายราที่ท้ งั อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
เดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้ าบาติก นาทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็ นสิ นค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี จากนั้น เดินทางสู่ : หมู่
บ้ านคินตามณี เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่ งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์
(GunungBatur)และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ที่หมู่บา้ นแห่ งนี้

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
เดินทางสู่ วดั นํา้ พุศักสิ ทธิ์ หรื อคนไทยเรียกว่ าวัดเทมภัคสิ ริงค์

คนบาหลีเรี ยกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบอ่ น้ าศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพ
บูชาวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ สํ าหรับท่านทีต่ ้ องการลง
นํา้ พุศักดิ์สิทธ์ กรุ ณาเตรียมชุ ดสํ าหรับเปี ยก 1 ชุ ด ผู้หญิงทีม่ ีประจําเดือนไม่ สามารถลงไปในนํา้ ได้
และตรง
ทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์น้ ีเองคือ ตลาดปราบเซียน มี
ร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มา
ที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้ จากนั้น เยีย่ มชมไร่ กาแฟ
ที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี Coffee Plantationที่น้ ีท่านจะได้
ชมการทากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า
กาแฟจากขีช้ ะมด ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นกาแฟที่หอมที่สุด
เย็น
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้ อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี ร้ านKrisnaที่
มีชื่อเสี ยงของบาหลี
ได้ เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
วันทีห่ ้ า บาหลี• กรุ งเทพ
 (-/-/-)
01.35น.
04.50น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD399
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
…………………………………………………………………………

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
วันเดินทางราคา บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD)5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

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

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












อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ

 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก:
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ :
 บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไป
ด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง

 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น














รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํ ารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทําพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถ่ องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง**

