
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว**** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า    
GRAND T JOKRO 

YOGYAKARTA HOTEL 

2 
มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ –พระราชวงัน า้สุลต่าน – พระราชวงัน า้ – วดัพราหมนนัท์ -
ยอร์คยาการ์ต้า –  บาหล ี

  
FONTANA HOTEL  

 PARK REGIS HOTEL  

3 
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาตกิ - หมู่บ้านคนิตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคนิ
ตามาน)ี – วดัตมัปะก์ซีริง  - ตลาดปราบเซียน – อูบุด ะ เซ   

FONTANA HOTEL  
 PARK REGIS HOTEL 

4 
วดัเมง็ว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตนั –วดัอูลนัดานู – วหิารตานะห์ ลอ็ต - คูต้า 
หาดจมิบารัน 

  
FONTANA HOTEL  

 PARK REGIS HOTEL 

5 บาหล ี– สนามบินบาหล ี– กรุงเทพฯ    - 

เดนิทางระหว่างเดอืนมนีาคม – ธันวาคม 2563  
 

WONDERFUL INDONESIA 

บุโรพทุโธ - บาหล ี5 วนั 4 คนื 
 

ของแถม 

- พเิศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว  

- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อพัเดตโซเช่ียล ตลอดการเดินทาง 

- เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวลัสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวลัที่

น่ังช้ันประหยดัทีด่ีทีสุ่ดในโลก 

- ชม “มหาเจดีย์บุโรพทุโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพทุธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีส่ร้างจากหิน

ภูเขาไฟ 

- ชม “วดัพรามนันต์” สถานทีสิ่งสถิตของเทพเจ้าผู้ยิง่ใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู 

- ชมทศันียภาพทีง่ดงามจบัตายามอาทติย์ลบัขอบฟ้า ณ “วหิารทานาลอ็ต” 

- ชมการแสดงศิลปะวฒันธรรมของบาหล ี“บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความช่ัวและ

ความด ี

 

 

เร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

30,900.- 



  
 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า  

11.30 น.   เช็คอนิสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอนิโดนีเซีย  
14.10 น. ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867  

*** (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง )*** 
17.45 น.        เดนิทางถึงสนามบินจาการ์ต้า**รอเปลีย่นเคร่ือง** 
20.05 น.         ออกเดนิทางต่อสู่  ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA258 

*** (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง )*** 
21.30 น.    ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า“ยอ็กยาการ์ตา”เมืองแห่งประวติัศาสตร์พร่ังพร้อมดว้ยเสน่ห์ทางวฒันธรรม                

เช่น ความเงียบสงบของวดัพุทธและฮินดูท่ีงดงาม  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (บริการอาหารค ่า แบบ SET BOX ) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ GRAND T JOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัที่สอง          มหาเจดีย์บุโรพุทโธ –พระราชวงัน ้าสุลต่าน – พระราชวงัน ้า – วดัพราหมนันท์ -ยอร์คยาการ์ต้า –  บาหล ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่  มหาสถูปบุโรพุทโธ  องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ในปีพ .ศ. 2534บุโรพุทโธ 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุท
โธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ถา้ไม่นบันคร
วดัของกมัพูชาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธ สร้างดว้ยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ลา้นตารางฟุต 
บนฐานส่ีเหล่ียม หากมองจากพ้ืนดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือ
สถปู ซ่ึงเป็นรูปแบบของจกัรวาลท่ีมีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนดว้ยกนั บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพ
ทั้งสามของจกัรวาลตามความเช่ือของพุทธศาสนานิกายมหายาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ พระราชวังสุลต่าน ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของล ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชก่้อนท่ี
กษตัริยอ์งค์สุดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และ
เคร่ืองบรรณาการต่างๆ และหอ้งเก็บโบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่าสมยัก่อน 
ประวติัต่างๆ ท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา  
จากนั้นชม พระราชวังน ้า สถานท่ีพกัผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระ
ขนาดใหญ่ เพ่ือใหส้าวสรรก านลัในว่ายน ้าเล่นเบิกบานส าราญใจ โดยมี
อาคารท่ีประทบัของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้



  
 

 

อย่างชดัเจน ส่วนสระว่ายน ้าของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาด
ใหญ่ท่ียงัคงความสวยงาม น าท่านชม วัดพราห์มนันต์ ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 

หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่สุด

สามหลงัเรียงจากเหนือจรดใตคื้อ จันดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบ

ขา้งดว้ยวิหารขนาดเลก็กวา่ คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จัน

ดี พรหมมา (ทางใต้) ฝ่ังตรงขา้มทางตะวนัออกคือวิหารเล็กๆ 
ท่ีคร้ังหน่ึงเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจา้แต่ละองค ์เช่น
วัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระพรหม(ฮสัมา) และครุฑ
ของพระวิษณุ ปัจจุบนัเหลือแต่ นนที ใกลป้ระตูทางเหนือและ
ใตข้องพ้ืนท่ีส่วนกลางซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบคือวิหารราชส านกั
สองหลงัซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบคือวิหารราชส านกัสองหลงัซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนั  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

20.45 น. ออกเดินทางสู่เดนพาร์ซ่า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 254 

23.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหล ีผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง“บาหล”ี ตั้งอยู่เกือบก่ึงกลาง
ของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ี
ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึงได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่ง
ท่องเท่ียวทาง8วฒันธรรมเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ FONTANA HOTEL // PARK REGIS HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สาม  บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาตกิ - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วดัตมัปะก์ซีริง  

   ตลาดปราบเซียน – อูบุด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก พร้อมรับอากาศบริสุทธ์ิท่ีแสนสดช่ืนยามเชา้แรกของ

เมืองสวรรค์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG 
DANCE) เป็นเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง 
คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตวใ์นเทพนิยาย มีลกัษณะเป็นตวัสิงโต
ผสมมงักร ว่ากนัว่าเคราของบาร็องมีอ านาจในการรักษาโรคต่างๆ 
ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซ่ึงชาวบาหลีรู้สึก
หวาดกลวัและให้ความเคารพพอๆ กัน...น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก 
ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผา้ ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากผา้บาติกทัว่ไป จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่  หมู่บา้นคินตามานี ท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 



  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อัน

งดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บน

ระดบัความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มี
หมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ใกล้
กบัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวั

ของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยู่บนหลุม
ปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น น าท่านสู่ วัดน ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ  เช่ือกนัว่าพระ
อินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสร้างบ่อน ้าอมฤตชุบชีวิต
นักรบของพระองค์ ว่ากนัว่าน ้ าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยั
ต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 
ท่ีตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินค้าพ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ ้าพันคอ ผ้าโสร่งพ้ืนเมือง 
กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ ฯลฯ ท่ี ตลาดปราบเซียน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง ระหว่างทางท่านจะไดพ้บเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสอง
ขา้งทางท่ีรถแล่นผ่าน ประทบัใจไปกบัชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองขา้งทาง น าท่านช้
อปป้ิงท่ี ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบท่ีใครไดม้าเยือน
เกาะแห่งน้ีแลว้ตอ้งไม่พลาดการมาท่ีน่ี  

                           พเิศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัคตดิอนัดบั 1 ใน 10 ร้านสตาบัคที่สวยที่สุดในโลก ท่านละ 1 แก้ว ที่ตลาดอูบุด 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ FONTANA HOTEL // PARK REGIS HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่ส่ี  วดัเมง็ว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตนั –วดัอูลนัดานู – วหิารตานะห์ ลอ็ต - คูต้า- หาดจิมบารัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  
 น าท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ท่ีวดัแห่งน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางของ

อาณาจกัรเรืองอ านาจ นับยอ้นถึงสมยัราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 
สร้างในศตวรรษท่ี 17 มีคูเมืองลอ้มรอบเป็นท่ีเก็บดวงวิญญาณของ 3 
ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัล” ผ่านชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว 
และหมู่บา้น ท่ีสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ท่ีอยู่ใน



  
 

 

ระดบัความสูง 4,300 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางช่วงถูกคั่นดว้ยปุยเมฆสีขาว ใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้ งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง
สายน ้า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะ
ไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนต์
ขลงัฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบันไดท่ีค่อยๆ ลาดต ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมี
ช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทให้นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ 
ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้
เห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากุง (Mount 
Angung) เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออก น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ี
งดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วิหารตานะห์ ล็อต วดัแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือ
ผืนดินบนแท่นหินซ่ึงเกิดจากการถูกคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือย
เหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอนัประณีตของ
จีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่อย่างสันโดษโดยไม่
ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้าสักการะเท่านั้ น แต่
นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมทศันียภาพท่ีงามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้า
ไดบ้นเขาลูกใกลก้นั สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ตานะห์ ลอ็ต หรือ
“ดินแดนในทะเล”   น าท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงย่าน คูต้า เซนเตอร์  เพ่ือให้
ท่านไดช้็อปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอ่ืนๆ 
อีกมากมายในราคาท่ีคุณพอใจ  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล 

เลศิรสพร้อมน า้จิม้รสเดด็ ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตย์ตกดนิ 
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วนัที่ห้า   สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
09.40 น. ออกเดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย สู่กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ GA 403 
10.45 น. แวะต่อเคร่ืองที่สนามบินจาการ์ต้า  
12.40 น. ออกเดนิทางจากจาการ์ต้า สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GA 868 
16.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 



  
 

 

ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

 

อตัราค่าบริการ 
-เดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป ลดทันทีท่านละ 1,000 บาท ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาองักฤษ)ช านาญเส้นทางคอยบริการ 
-เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป  มหัีวหน้าทัวร์จากเมอืงไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

04 – 08 มีนาคม 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

11 – 15 มีนาคม 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

18 – 22 มีนาคม 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

02 – 06 เมษายน 2563  30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

22 – 26 เมษายน 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

02 – 06 พฤษภาคม 2563  30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

03 – 07 มิถุนายน 2563  30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

10 – 14 มิถุนายน 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

24 – 28 มิถุนายน 2563 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

03 – 07 ก.ค.63 

(วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา) 
31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 



  
 

 

15 – 19 ก.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

24 – 28 ก.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

05 – 09 ส.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

12 – 16 ส.ค.63(วนัแม่แห่งชาติ) 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 

19 – 23 ส.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

02 – 06 ก.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

09 – 13 ก.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

16 - 20 ก.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

23 – 27 ก.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

09 – 13 ต.ค.63(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 

22 – 26 ต.ค.63(วนัปิยมหาราช) 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 

04 – 08 พ.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

11 – 15 พ.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

18 – 22 พ.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

25 – 29 พ.ย.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

03 – 07 ธ.ค.63(วนัพ่อแห่งชาติ) 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 

09 – 13 ธ.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

16 – 20 ธ.ค.63 30,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- 

23 – 28 ธ.ค.63(วนัคริสต์มาส) 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,000.- 

 

 

 



  
 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั(ตัว๋เด่ียวราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง)เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์                                         
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ,ไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 25 USD. ตลอดทริป 

 
 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 
 ราคาท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป หากครบ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
 โรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลง เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานะท่ีนัง่ว่างของตัว๋เคร่ืองบิน และสถานะห้องพกั ราคา

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 หากไดรั้บการยืนยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทนัที หรือ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีทางสายการบินและทางโรงแรม

ก าหนดข้ึนมา 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และเม่ือ
ท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละคร้ังกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 4 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึน

ไปมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 



  
 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระ
แบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระ
เตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ลกูคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ



  
 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่  (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักข้ึนอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed)  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน



  
 

 

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


