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โปรแกรม 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ( THAI AIRASIA )

วันแรก
03.30 น.
06.10 น.

11.15 น.
เดินทางสู่

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพ • บาหลี • อนุ สาวรียม์ หาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทีย่ วบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ าดื่ม 1 ขวด

เดินทางถึง สนามบินงูระห์รยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชัว่ โมง)
ย่านคูตา้ จะอยู่ทางฝัง่ ตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความทีม่ ี
ทะเลหาดคูตา้ ทีส่ วยงาม ทีน่ ่ยี งั เพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้าน
อาหาร หา้ งสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นาท่านผ่านชม
อนุ สาวรียม์ หาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็ นรูปของรถศึกเทียมม้า
ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรียน์ นั้ เป็ นสีขาว มหาภารตะเป็ นเรื่องราวความขัด
แย้งของ พีน่ อ้ งสองตระกูล ซึ่งทัง้ สองตระกูลต่างก็สบื เชื้อสายมาจากท ้าว
ภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีท่ ่งุ กุรุเกษตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนู อาหารบาหลีทอ้ งถิ่น
เดินทางลงไปทางใต้สดุ ของเกาะเพือ่ เยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)
หนึ่งในวัดที่เก่ าแก่ ท่สี ุดในบาหลีท่ถี ูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของ
หน้า ผาขรุข ระบริเ วณหาดอูลู ว าตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่า งจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30
กิโลเมตร ตัง้ อยู่ บนหน้าผาที่มีความสู งถึง 76 เมตรเป็ นวัดหลักประจาท ้องทะเลทีช่ าวบาหลีแทบทุกคนเคารพ
บูชา สองขา้ งของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาใหท้ ่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเขา้ หาฝัง่ เป็ น
ประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม
นาท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
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เย็น

จากนั้น

วันที่สอง

เช้า
07.20 น.
07.30 น.

สวนวัฒ นธรรมบาหลีท่ีมีรู ป ปั้น ของพระวิษ ณุ แ ละนก Garuda
(ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย
ใช้เป็ นสถานีทจ่ี ดั งาน พักผ่อนสถานทีแ่ ห่งนี้สร้างตามความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ใหค้ วามนับถือมากที่สุดและ
เป็ นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่ อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี
สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ ถวายแด่พระวิษ ณุ หรือที่คนไทยเรียกว่ า
พระนารายณ์กบั ครุฑ มีรูปปัน้ ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑ
อันงดงามและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก พระวิษณุมคี วามสูงถึง 150
ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วน
รู ป ปั้น ครุ ฑ อยู่ ด า้ นหลัง รู ป ปั้น พระวิ ษ ณุ มี ค วามสู ง 18 ม
ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปัน้ แขนของพระวิษณุ ข ้างหนึ่งชู1นิ้ว อีก
ขา้ งชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านัน้ ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จ
สมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนู อาหารทะเล
ของสดสดที่จบั จากชาวประมงจากชาวบา้ นพร้อมชมความงดงาม
ของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบา
รัน ถือเป็ นหนึ่งในชายหาดทีด่ ที ส่ี ุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมี
ร้านอาหารซีฟูดส์ท่ตี งั้ อยู่ เรียงรายอยู่ ริมชายหาดเป็ นจานวนมาก
หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น กุง้ หอย ปู
ปลา หรือปลาหมึก ทีเ่ ขา้ กันดีกบั กับนา้ จิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ Park Regis Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

บาหลี •ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน •พระราชวังสุลต่าน•ปราสาทสวนน้ า•บุโรพุทโธ
•วัดปะวน•วัดเมนดุต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม ออกเดินทางสูส่ นามบินสนามบินงูระห์รยั
ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ XT8440
เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่นที่ยอ็ กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหนึ่งชัว่ โมง)
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จากนั้น

เยี่ยมชม

เที่ยง
จากนัน้

เดินทางสู่

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนา
ฮินดู ท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ อยู่ ในเขตชวากลาง ห่าง
จากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัด
นัน้ สร้างขื้นเมือ่ ราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัว
วัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึง
ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มกี ารเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะ
ของสิ่ง ก่ อ สร้า งหลัก สิ้น สุ ด ลงเมื่อ ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน
ปัจจุบนั ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็ นหนึ่ง
ในศาสนสถานในศาสนาฮินดูทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดด
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซ่งึ มีความสูงถึง
47 เมตร
พระราชวังสุลต่าน(Sultan Palace หรือ KratonNgayogyakarta)
สร้างขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14ตร.กม. โดยสุลต่านฮาเมง
กูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติว่าพระราชวังเป็ นศูนย์กลาง
ของโลกและจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชัน้ หมายถึงทวารทัง้ 9 ของมนุ ษย์ในคติฮินดู พระราชวังแห่งนี้เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ ใช้เป็ นสถานที่ประทับของสุลต่ านยอกยาการ์ตาตัง้ แต่ อดีตจนถึง
ปัจจุบนั (ในปัจจุบนั นี้ไม่ได้ประทับอยู่ ถาวรแลว้ ) ภายในพระราชวังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่ อสร้างต่ างๆ ที่
สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัดหอ้ งต่างๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัติความ
เป็ นมาของผูป้ กครองเมืองยอกยาการ์ตาใหไ้ ด้รบั รู ้ และมีส่งิ ของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงของลา้ ค่ า
มากมายทีห่ าชมได้ยาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ าถือเป็ นปราสาทที่ค่อนขา้ ง
ลึกลับซับซ้อน โดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างมาตัง้ แต่ ปี 1755 หรือ
ตัง้ แต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จสิ้นตอน
สมัยสุลต่านองค์ท่ี 2 ชื่อของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดย
ค า 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 หรือดอกไม้ ดังนัน้ ชื่อของ Taman Sari จึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงาม
ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ของดอกไม้ ปราสาทสวนนา้ ได้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาปSegaran
อยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 ที่สาหรับอาบนา้ อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาปSegaranเรียกว่า UmbulBinangun
ส่วนที่ 3 ได้สูญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของทีอ่ าบนา้
ส่วนที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันออก
มหาสถูปโบโรบูดูร ์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู จ้ กั ในชื่อ บุโรพุท
โ ธ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อิน โดนี เ ซีย บริ เ วณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้ อยู่ ท่ีเ มือ งมา
เกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40
กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธ
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สักการะ

นาท่านชม

เย็น
จากนั้น

วันที่สาม
เช้า
07.55 น.
10.05น.

เป็ นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นบั นครวัด
ของกัมพูชาซึ่งเป็ นทัง้ ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและ
ศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่
ทีส่ ุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศใหบ้ ุโรพุท
โธเป็ นมรดกโลก
วัดปะวนหรือที่รูจ้ กั กันในชื่อว่า Candi Pawonมีขนาดเล็กแต่เป็ นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของพุทธศาสนิกชนที่มกี าร
ตกแต่งทางสถาปัตยกรรมทีส่ มบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ท่ตี ิและรายละเอียดอันประณี ต
มากขึ้น เมือ่ หวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปี มาแลว้ ชื่นชมฝี มอื การก่ อสร้างวัดอันน่ าทึ่ง ขณะครุ่นคิดถึง
จุดประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดทีย่ งั เป็ นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบนั วัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่
9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัดทัง้
สามแห่งนี้มคี วามเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในตาแหน่งทีเ่ ป็ นเส ้นตรงเดียวกัน แต่ยงั ไม่ทราบถึง
ลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ ชดั รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่ อสร้างวัดปะวน อย่ างไรก็ดี มี
หลักฐานบางอย่ างบ่งชี้ว่าวัดแห่งนี้ เคยใช้เป็ นสุสานของราชวงศ์หรือสถานที่ประกอบพิธีฝงั ศพ แต่ไม่อาจระบุ
ตัวตนของกษัตริยห์ รือราชินีทถ่ี ูกฝังไว้ทีน่ ่ไี ด้
วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อ
กันว่า ที่น่ีเป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบูชาสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์วดั เมนดุดตใหญ่
กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพ
เล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝัง่ ซ้ายเป็ นรูปของเทพเจ้า Haritiเทพแห่งความ
โชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็ นภาพสลักของเทพเจ้า
Kuweraอยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สนิ เดิน
เขา้ ไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข ้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบตุ
รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ย็อกยาการ์ตา•บาหลี•วัดบราตัน• วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา
ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ XT 8441
เดินทางถึง บาหลี(เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหนึ่งชัว่ โมง)
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เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

วันที่ส่ี
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง เยี่ยมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)
วัดนี้ตงั้ อยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50
กิโลเมตร เป็ นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตัง้ อยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ น
วัดใหญ่ทถ่ี อื ได้ว่าสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห ์ โดยสร้าง
เพือ่ บูชาเทพเจ้าแห่งสายนา้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่
ในธนบัตร 50,000 รูเปี ยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศใน
บริเวณนี้เย็นสบายตลอดทัง้ ปี
นาท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุด
และเป็ นจุดทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วถ่ายภาพมากทีส่ ุดของเกาะบาหลี วิหาร
นี้ตงั้ อยู่บนผาหินนอกชายฝัง่ ในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของ
เกลียวคลืน่ สิง่ ทีท่ าให้วดั แห่งนี้มคี วามพิเศษเนื่องจากเมือ่ ชมวิหาร
ทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสี
ดาและไม้ช่อใบทีป่ กคลุมหน้าผาชวนให ้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ Park Regis Kuta Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

บาร๊องแดนซ์ ●หมู่บา้ นผลิตผ้าบาติก●หมู่บา้ นคินตามณี ●ชิมกาแฟขี้ชะมด •วัดเทมภัคสิริงค์•
ตลาดปราบเซียน●ร้านKrisana (เช้า/กลางวันบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร/์ เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์
เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีทงั้ หมด 5 องก์ เป็ นการแสดงการต่อสู ้
ระหว่างความดีกบั ความชัว่ โดยให ้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็ น
ตัวแทนแห่ง ความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิ ยาย
โบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทัง้ 5 องก์ จะเป็ น
การแสดงที่ดูแล้วเขา้ ใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สสี นั สวยงาม
ผสมผสานกับลีลาการร่ายราทีท่ งั้ อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทัง้ หมด
เดินทางสู่หมู่บา้ นผลิตผ้าบาติกนาทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็ นสินค้าขึ้นชื่อของทีบ่ าหลี
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เที่ยง
บ่าย

จากนั้น

เย็น

วันที่หา้
01.35น.
04.50น.

เดินทางสู:่ หมู่บา้ นคินตามณี
เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รบั ชมทัศนียภาพที่
งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์ GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์ Lake
Batur) ทีห่ มู่บา้ นแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
เดินทางสูว่ ดั น้ าพุศกั สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิรงิ ค์
คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์
ซึ่ง ผุด พรายนา้ ขึ้นมา ชาวบาหลีล ว้ น เคารพบู ช าวัดนี้ ด ว้ ยเชื่อ ว่ า
กาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้ นนิยมมาอาบนา้ เก็บนา้ ไปดื่ม
กิน เพราะเชื่อว่าบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่
สิง่ เลวร้ายและเพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ สาหรับท่านที่ตอ้ งการลงน้ าพุ
ศัก ดิ์ สิ ท ธ์ กรุ ณ าเตรี ย มชุ ด ส าหรับ เปี ยก 1 ชุ ด ผู ้ห ญิ ง ที่ มี
ประจาเดือนไม่สามารถลงไปในน้ าได้และตรงทางออกของวัดเทม
ภัคสิริงค์น้ เี องคือตลาดปราบเซียน มีรา้ นขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายใหท้ ่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรอง
ราคาของแบบสุดๆ จึงเป็ นทีม่ าทีค่ นไทยตัง้ ชื่อให ้กับตลาดแห่งนี้
เยี่ยมชมไร่ กาแฟที่มชี ่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantationที่น้ ีท่าน
จะได้ชมการทากาแฟด้วยวิธีการดัง้ เดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ท่ชี ่ือว่ า
กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นกาแฟทีห่ อมทีส่ ุด
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่
ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ทน่ี ้ ี ร้าน Krisnaทีม่ ชี ่อื เสียงของบาหลี
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รยั

บาหลี• กรุงเทพ (-/-/-)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD399
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
…………………………………………………………………………
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

ไฟท์บนิ

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

13 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

22,500

4,000

19 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

22,500

4,000

26 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

FD396/399

23,900

23,900

22,500

4,000

27 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

FD396/399

26,900

26,900

25,500

4,000

29 ธ.ค.61

02 ม.ค.62

FD396/399

29,900

29,900

29,500

4,000

30 ธ.ค.61

03 ม.ค.62

FD396/399

27,900

27,900

26,500

4,000

24 ม.ค.62
21 ก.พ.62
14 มี.ค.62
04 เม.ย.62
18 เม.ย.62

28 ม.ค.62
25 ก.พ.62
18 มี.ค.62
08 เม.ย.62
22 เม.ย.62

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

FD396/399

24,900

24,900

24,500

4,000

FD396/399

23,900

23,900

23,500

4,000

อัตราค่าบริการรวม











ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร ,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,000/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 10,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหัน
ก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ อ่ งบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆใน
กรณี ถา้ ท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
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รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

