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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่18-21 ม.ค. 62     28,888.- 

วนัที ่14-17 ก.พ. 62     28,888.- 

 เร ิม่ตน้เพยีง 28,888.- 
                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บำหล+ีมรดก

โลกบโุรพทุโธ 4 วนั 3 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์  อนิโดนเีซยี เจำะลกึ เกำะสวรรค ์บำหล ี
 
•วัดอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วัดทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร  
•หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงาม  ทีส่ดุ ชมววิ

ทวิทัศน์ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
•วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี  

•มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกหรโูดย สายการบนิแหง่ชาติ
การบนิไทย 
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วนัที ่08-11 ม.ีค. 62     31,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62     31,888.- 

วนัที ่05-08 เม.ย. 62     33,888.- 

วนัที ่12-15 เม.ย. 62     33,888.- 

วนัที ่28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62     31,888.- 

วนัที ่10-13 พ.ค. 62     31,888.- 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62     31,888.- 

 

รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 
16 USD /ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บำหล ี- วดัอลูวูำต ู - ระบ ำไฟ Kacak Fire Dance –หำดจมิบำรนั 

06.30น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  
กำรบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพำรซ์่ำร ์หรอื เกำะบำหล ีโดยสายการบนิ กำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG431 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 

บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการ

กองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมื่อตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่าง

การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื่ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 

13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่าน

ชม วดัอูลูวำตู ( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิ

ตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 

มกีารบูรณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดร้ับการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบ่งเป็น 3 สว่นตาม

ความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ชว่ง

ตรงกลาง ประตถูดัไปมรีูปสลกัเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตู

ประดบัดว้ยรูปสลกัพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่ีความส าคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาต

ใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ 

ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลงิจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง 

โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลงัลบัขอบฟ้า จากนัน้น าท่านชม ระบ ำไฟ Kacak Fire Dance โชว์

ระบ าไฟบูชาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศ

กณัฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน หลงัจากนัน้น าทา่นเดทิางสูห่ำดจมิบำ

รนั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ...ใหท้ำ่นไดล้ ิม้ลองเมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์ำหลทีำ่มกลำง

บรรยำกำศแสนโรแมนตคิรมิชำยหำดจมิบำรนั 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-บาหล-ีวัดอูลวูาต-ู ระบ าไฟ - หาดจมิบารัน X ✈ 🍽 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทำ่ 

2 
ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมู่บา้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟ
บารต์หู ์- วัดทานาหล์อ็ต 

🍽 🍽 🍽     Grand Zuri 
hotel หรอื เทยีบเทำ่ 

3 
บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดทุ -
วัดพราหม์นันต-์บาหล ี

🍽 🍽 🍽 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทำ่ 

4 
ทะเลสาบบราตนั - วัดอูลนัดานู บราตนั - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - 
บาหล ี– กรุงเทพ 

🍽 🍽 ✈  
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พกัที ่
 Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟบำรต์หู ์– วดัทำนำหล็์อต 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลายสสีนัความแตกต่าง

จากผา้บาตกิทัว่ไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้่างๆ 

ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชีือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมู่

บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีส่วยงามทีสุ่ด ชมววิ

ทวิทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์

ทีเ่กดิข ึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่ง

ความประทับใจ   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายาว่า"วัดทีม่ี

ทวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็น

สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลักษณะเป็น

แหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล 

เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัย

ศตวรรษที ่11 เพือ่อุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง

ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่ Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 บำหล-ียอรค์จำรก์ำตำ้-มหำเจดยีบ์โุรพทุโธ-วดัปะวน -วดัเมนดทุ -วดัพรำหม์นนัต-์บำหล ี

เชำ้   ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยำกำรต์ำ้ โดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที ่.... 

.......น. ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้ 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่เสน้ทางท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัตศิาสตร์ น าท่านเดนิทางสู่ มหำเจดยีบ์ุโรพุทโธ 

“Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่ที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศไ์ศ

เลนทร ์เป็นสถปูแบบมหายาน สนันษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตัง้อยู่

ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้ับแม่น ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนัน้รังสรรคข์ ึน้ดว้ยความรักความศรัทธา

อย่างเป่ียมลน้ตอ่พระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแต่ละช ิน้ไดร้ับการจัดวางอย่างงดงาม

ลงตวัและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มีพื้นทีโ่ดยรวม

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แต่ละดา้นมี

บันไดและซุม้ประตขู ึน้สูม่หาเจดยี ์ซ ึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 

มลีกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ่ 4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมภีาพ

สลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพันกับความสขุ 

สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ สว่นนี้จัดอยู่ในขัน้กามภมู ิในสว่นทีส่อง คอืสว่นบนของฐาน

นัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีูปสลกัเรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธประวัตแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน

สว่นนี้ถอืเป็นขัน้รูปภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่นของ

ฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆงัคว ่า จ านวน 72 องค ์แต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรียงรายอยู่ 3 ระดับ 

โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สดุยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทาง

ธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบัวผลบิานนัน้บ่งบอกถงึ

การรูต้ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความว่าง อัน

ถงึทีส่ดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรล้กัษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนี้ถอืเป็นขัน้อรูปภมู ิทีม่นุษยไ์ม่ผูกพันกบัทาง

โลกอกีตอ่ไป จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิอย่างละเอียด โดย

ชา่งฝีมอืทีป่ระณีต จากนัน้น าทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวัดทีไ่ดส้รา้งข ึน้เป็นทีส่ าหรับ

เก็บน ้าศักดิส์ทิธิเ์พื่อช าระลา้งจติใจก่อนเขา้ไปสู่มหาวหิารบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านชม วดัเมนดุท 
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(Candi Mendut) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่ก่าแก่ โดยสนันษิฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลีย่กันกับบุโรพุทโธ โดย

กษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุ

โรพุทโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วัดแห่ง

นี้ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดร้ับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมี

พระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซ ึง่ในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดกี็พากนัประหลาดใจที่พบว่า 

วัดทัง้ 3 แห่งนี้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกัน ท าใหนั้กโบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi 

Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึง่ของบุโรพุทโธ   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม วดัพรำมนนัต ์ซ ึง่ไดร้ับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วหิาร

แห่ง ปรัมบานันของฮนิดู สรา้งเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตัน (ทำยำทผูส้บืทอด

รำชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานัน ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น ปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัม

บานัน เป็นส ิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดูที่

ใหญ่ทีส่ดุในอนิโดนีเซยี วหิารแห่งนี้มเีทวาลยัหลกัขนาดใหญ่ 3 หลงัดว้ยกนั คอื องคป์ระธานหลงักลางที่

ใหญ่ทีส่ดุ เดน่ทีส่ดุ และสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลยัทีส่รา้งข ึน้ถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลงั

เล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทศิเหนือทีส่รา้งถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ีส่รา้งข ึน้ถวายแด่

พระพรหม นอกจากนี้ ปรัมบานัน ยังมเีทวาลยัขนาดเล็กรายรอบอกีร่วม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบ รวมไป

ถงึรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย ซึง่ดว้ยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยิง่ใหญ่อลังการและ

ความส าคญัแห่งรอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

.....  น.    จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที.่... 

...... น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลจีากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก

ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยั 

 พกัที ่ Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 ทะเลสำบบรำตนั - วดัอลูนัดำน ูบรำตนั - ชอ้ปป้ิงรำ้นกฤษณำ - บำหล ี– กรงุเทพ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  น าทา่นชม วัดอูลนัดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) 

เป็นวัดทีส่ าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่ีความสวยงามและมีมนตข์ลัง 

มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 

เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทศิแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้ง

ทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มีหลังคาทรงสงู หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 

11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอนิโดนีเซีย 

จากนัน้น าท่านสู ่รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชือ่ดังที่ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะ

บาหลแีห่งนี้ อาท ิเชน่ ขนมพืน้เมอืง, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครื่องประดับสวยงาม ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport 

17.40 น น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เทีย่วบนิที ่TG432 

20.50 น.  เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรม : อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บำหล+ีมรดกโลกบุโรพทุโธ 4 วนั 3 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย  

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่18-21 ม.ค. 62 28,888 27,888 26,888 5,500 15,900 

วนัที ่14-17 ก.พ. 62 28,888 27,888 26,888 5,500 15,900 

วนัที ่08-11 ม.ีค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที ่29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที ่05-08 เม.ย. 62 33,888 32,888 31,888 5,500 17,488 

วนัที ่12-15 เม.ย. 62 33,888 32,888 31,888 5,500 17,488 

วนัที ่28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที ่10-13 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62 31,888 30,888 29,888 5,500 17,388 

***  รำคำเด็กทำรก [ อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั ] ทำ่นละ 10,000.- รำคำนีร้วม

รำยกำรทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

                                ***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

16 USD /ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   
แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
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3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 16 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิเดนิทำง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ
อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการ
มัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด
เนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
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3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยี มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศ

ไทย โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของ

ประเทศอนิโดนีเซยีตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin 

หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 


