เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูก้ ุงราดซอส
 ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้ าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 รับพรและสิริมงคลจากนา้ พุศักดิ์สิทธิ์แห่ งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 รวมไฟล์ ทภายใน บาหลี – ยอร์ คยากาตาร์ – บาหลีแล้ ว
 มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
 เที่ยวไฮไลท์ เมืองยอร์ คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท
 ชม วัดพรามนันต์ ได้ รับการยอมรับเป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
 ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ ตู วิหารอูลูวาตู
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 ไฮไลท์ นาสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจาเกาะบาหลี
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์ คยา 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน (L/D)
03.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่ างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ
บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.15 น.
นาท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์ บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD396
RE-CHECK เอกสารสาหรับใช้ เดินทางเข้ าบาหลี
1. พาสปอร์ ตที่มีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง.
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้ อม)
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจ
คนเข้ าเมืองแล้ วต้ อนรับท่านด้ วยพวงมาลัยดอกไม้ หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิน ทางผ่านประตูเทพเจ้ าเข้ าสู่ตวั เมือง
ชมอนุสาวรี ย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรี ย์ บิม่า เทพเจ้ าแห่งท้ อง
ท ะเล ย่ าน Kartika Plaza ห ลั ง จ าก นั ้น เดิ น
ทางเข้ าชม อนุ ส าวรี ย์ มห าภารต ะ Garuda
Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ
อนุส าวรี ย์ ขนาดใหญ่ ครึ่ งตัว จ าลองมาจากรู ป
สักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็ นรูป
ปั ้น พระวิษ ณุ ( พระนารายณ์ ) 1 ใน 3 เทพเจ้ า
สูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพกา
รูด้า เทพเจ้ าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็ นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้ าง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก
4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี ้มีความกว้ างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี ้ยังใช้ จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น
ระบาบารอง ไว้ ต้อนรับแขกบ้ าน แขกเมืองอีกด้ วย
จากนัน้ เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตงอยู
ั ้ ่บนหน้ าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ที่
งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่ มาชุมนุมกันที่ วิหาร (กรุ ณ าระวังแว่ นตา, ปากกา,
หมวก ด้ วย ห้ ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดัง้ เดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูก้ ุงย่ างราด
ซอสท้ องถิ่น พร้ อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้ าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝั่ ง (LOCAL MENU)

จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ท่ พ
ี กั FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

เดนพาซาร์ - ยอร์ กยาการ์ ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์
ย่านมาลิโอโบโร (B/L/D)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า (SET BOX)
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ยอร์ กยาการ์ ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่.......
นาท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกสร้ างขึ ้นโดย
กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็ นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้ างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรื อพุทธศักราช 1393
ตังอยู
้ ่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่ งขวาใกล้ กบั แม่น ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียง
เหนื อ 40 กิ โลเมตร มหาสถู ป บุ โ รพุ ท โธ อัน งดงามนั น้ รั ง สรรค์ ขึ น้ ด้ วยความรัก ความศรั ท ธาอย่ า งเปี่ ยมล้ น ต่ อ
พระพุทธศาสนาของชนชาวศรี วิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ ้นได้ รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัย
ถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้ างขึ ้นจากหินลาวา มีพื ้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้ านฐาน
เป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสกว้ างยาวด้ านละ 123 เมตร แต่ละด้ านมีบนั ไดและซุ้มประตูขึ ้นสูม่ หาเจดีย์ ซึ่งมีทงหมด
ั้
10 ชัน้ ชัน้ 1-6
มีลกั ษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชันที
้ ่ 7-10 มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้ วยขันบั
้ นไดใหญ่ 4
ขัน้ กาแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็ นภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ที่ยงั ข้ องอยู่ในกาม ผูกพัน
กับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่ร้ ูจบ ส่วนนีจ้ ดั อยู่ในขันกามภู
้
มิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐาน
นัน้ ผนังทัง้ ด้ านนอกด้ านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี ้ถือเป็ น
ขันรู
้ ปภูมิ คือขันตอนที
้
่มนุษย์หลุดพ้ นจากกิเลสทางโลกมาได้ บางส่วนส่วนที่ส าม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆัง
คว่า จ านวน 72 องค์ แต่ละองค์ บ รรจุด้ วยพระพุท ธรู ป ตัง้ เรี ย งรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้ อมพระเจดีย์ องค์ ใหญ่ ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์สดุ ยอดของบุโรพุทโธ จานวน 72 นัน้ หากพิจารณาในทางธรรมแล้ วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน
1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็ นรูปบัวผลิบานนัน้ บ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นนภายในไม่
ั้
ได้ บรรจุ
สิ่งใดไว้ อาจสื่อให้ เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สดุ ของนิพพานแล้ ว ย่อมไร้ ลกั ษณ์ ไร้ รูปรอยใดๆ ในส่วนนี ้ถือเป็ นขันอรู
้ ปภูมิ ที่
มนุษ ย์ไม่ผูกพัน กับ ทางโลกอีกต่อไป จากนัน้ นาท่านสู่ ศูน ย์ เครื่ องเงิน ท่านจะได้ ชมการสาธิตการท าเครื่ องเงิน อย่าง
ละเอียด โดยช่างฝี มือที่ประณีต
จากนันน
้ าท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็ นวัดที่ได้ สร้ างขึ ้นเป็ นที่ สาหรับเก็บนา้ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อชาระล้ างจิตใจ
จากนันน
้ าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็ นวัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้ างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุท
โธ

โดยกษั ตริ ย์ แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ งั ้ อยู่ที่ห มู่บ้ าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุท โธ
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็ นรูปทรงสูงคล้ ายเจดีย์ ด้ านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี ้ถูกค้ นพบในปี 1836 อยู่
ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทัง่ ได้ รับการบูรณะในปี 1897 ในปั จจุบนั ยังมีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ในวัดนี ้ ซึ่งในระหว่าง
การบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี ้ ตังอยู
้ ่ในตาแหน่งที่เป็ นเส้ นตรงเดียวกัน ทา
ให้ นกั โบราณคดีสว่ นหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านชม วัดพรามนันต์ ได้ รับการยอมรับเป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็ นตานานเร้ นลับแห่งเทพเจ้ าฮินดู
ทังสาม
้
ชมต้ นกาเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมที่
งดงามมหัศจรรย์ตานานเทพแห่งฮินดู

จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ย่ านมาลิโอโบโร ถนนสายนี ้เป็ นศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุ ของยอกยาการ์ตา ราย
ล้ อมไปด้ วยโรงแรม ร้ านอาหาร และร้ านค้ ามากมายในบริ เวณใกล้ เคียง ทางเท้ าทังสองข้
้
างของถนนเต็มไปด้ วยแผงขาย
ของเล็ก ๆ ที่ ขายสิน ค้ าหลากหลาย ในตอนเย็ น มีร้านอาหารกลางแจ้ งริ ม ถนนหลายแห่งที่ เ รี ย กว่า lesehan ซึ่งเปิ ด
ดาเนินการอยู่ตามถนน นี่คือถนนของศิลปิ น นักดนตรีข้างถนน จิตรกร และศิลปิ นอื่ นๆ จัดแสดงผลงานสร้ างสรรค์ของ
พวกเขาบนถนนสายนี ้ ไม่ชดั เจนสาหรับนักท่องเที่ยว แต่สาหรับประชากรในท้ องถิ่น ถนนด้ านข้ าง ตรอก และโครงสร้ างที่
นาไปสูม่ าลิโอโบโรมีความสาคัญพอๆ กับตัวถนนเอง
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ท่ พ
ี กั INDOLUXE JOGJA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

ยอร์ กยาการ์ ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ยอร์ กยาการ์ ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่.......
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงเู ทพเจ้ าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปั กรักษา
อยู่ภายใต้ วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้ าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็ นวิ

หารที่สร้ างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บาเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็ นที่นบั ถือของชาวบาหลี ชม
วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง ดอกแก้ วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ี วัดเบซากีย์ - เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์
(B/L/D)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้ าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชาระเพิ่ม 10 USD) ทากิจกรรมสุดท้ าทายด้ วยการนัง่
ชิงช้ าขนาดยักษ์ แกว่งเหนือหน้ าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนัง่ ชิงช้ าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอนั สวยงาม
จากนัน้ เดิน ทางสู่ วัด เบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็ นวัดที่ รวบรวมความเป็ นที่ สุดของ บาหลี ไว้ ห ลาย
ประการ นอกจากจะเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ สวยงามที่สดุ มีความสาคัญมากที่สุด ยังเป็ นวัดที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานที่สดุ
วัดแห่งนีถ้ ือเป็ นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สดุ บน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็ นวัดที่ศกั
สิทธิ์เหนือวัดทังปวง
้
วัดเบซากี เริ่มสร้ างใน ศตวรรษที่8 และได้ ขยายจนมีขนาดเท่าปั จจุบนั คนบาหลียกให้ เป็ นวัดหลวง
หรือ Mother of Temple วัดแห่งนี ้เป็ นวัดที่มีขนาดกว้ างใหญ่ไพศาล ประกอบด้ วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี
ความสาคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้ เรี ยงรายอยู่เป็ นขันๆกว่
้ า7ขัน้ เรี ยงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตังเรี
้ ยงรายอีกหลายร้ อยแท่น มีฉากหลังที่สวยงามเป็ น ภูเขาไฟคูนงุ อากุง ซึ่งเป็ นภูเขาไฟลูกที่
ใหญ่ที่สดุ ในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตังแต่
้ ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

จากนันเดิ
้ นทางขึ ้นสูเ่ ทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทัง้ ปี นาท่านชมความงามของ
ภูเขาไฟกุห นุงอากุง ภูเขาไฟที่ เชื่ อกัน ว่าเป็ นที่ สถิ ตย์ ของมวลเทพเจ้ าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ที่ ยังคงรอวัน ปะทุอยู่
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ต ูร์ ทะเลสาบนา้ จืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน แวะถ่ ายรูปกับ
ทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร
ลอยฟ้า ท่ ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

น าท่ านสู่ วิห ารศั ก ดิ์ สิท ธิ์ เทมภั คศิ ริงค์ สร้ างใน
ศตวรรษที่ 13 เป็ นวิ ห ารศัก ดิ์ สิ ท ธ์ ส มัย โบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชม
บ่ อนา้ พุศัก ดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ ผดุ ขึน้ จาก
ใต้ ดินเป็ นพันปี โดยไม่มีวนั หมด ชมศิวลึงค์ศกั ดิ์สิท ธิ์
และแท่นบูชาเทพที่ศกั ดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทาเนียบ
ประธานาธิบ ดีบ นเนิน เขา ด้ านหน้ าปากถา้ เป็ นสระ
ศักดิ์สิทธิ์ มีนา้ ไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็ นรูป
อิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้ าใครอยากมีลกู ลอง
มาดื่มหรืออาบน ้าที่นี่ จะมีลกู เต็มบ้ านหลานเต็มเมือง
**** หากมีการแจ้ งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***
**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้ านกาแฟขี ้ชะมดและโรงงานผ้ าบาติก
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก FASHION HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า ช็อปปิ ้ งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไป ช็อปปิ ง้ ร้ าน KRISNA ซื ้อของที่ระลึกก่อนกลับ ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
12.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD397
15.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้ อมความประทับใจ
เมื่อเดินทางถึงไทย

(B/-/-)

อ ัตราค่าบริการพ ักห้องละ2-3 ท่าน
**สาหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
ทารกอายุต่า
วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่
กว่ า 2 ปี
32,999.3,900.วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว)
31,999.3,900.วันที่ 14 – 18 กันยายน 2565
30,999.-

พักเดี่ยว
4,900. 4,900. -

วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

32,999.-

3,900.-

4,900. -

วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

32,999.-

3,900.-

4,900. -

วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565

30,999.-

3,900.-

4,900. -

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาลปี ใหม่ )
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาลปี ใหม่ )

33,999.-

3,900.-

4,900. -

35,999.-

3,900.-

4,900. -

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที่ 2 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที่ 3 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TRP แบบเสริมเตียง
มีต๋ ัวเครื่องบินแล้ วจอยแลนด์

ราคาเท่าผู้ใหญ่
ลดราคา 1,000 บาท
ลดราคา 500 บาท
ลดราคา 8,000 บาท

หากท่ านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทากรุ๊ ปเหมา
กรุณาติดต่ อผ่ าน AGENCY
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 10,000 บาท

ช่ วงเทศกาลท่ านละ 15,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ ามัดจาแล้ วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***

พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้าหน้ าที่จองทัวร์ / ส่ วนที่เหลือจ่ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลี่ยนราคา
หากมีการปรั บขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายบินหรื อการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้ าประเทศที่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตัว๋ เครื่องบินและภาษีน ้ามันตามรายการ ไป/กลับตามกาหนดการของคณะทัวร์ รวมน ้าหนักกระเป๋ า 20 กก.
 รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ ว
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าที่พกั 4 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่าง
วันเดินทางเท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ +ค่ าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่ านละ 1,500 บาทชาระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่ รวมค่าทิปหัวหน้ า
ทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International
เงื่อนไขการจองทัวร์
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่ าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนื่อ งจาก
ค่ าบริการที่ต่างประเทศเป็ นแบบเหมาจ่ าย
1. เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนให้ กบั ท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
หมายเหตุ
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจานวน
 หากมีเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาให้ เดินทางไม่ได้ อ้ างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาเที่ยว หัก
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้ า
 เรื่องห้ องพักช่ วงเทศกาล ห้ องพักที่ลกู ค้ าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริ ษัทจะ Request ให้ ทางโรงแรมตามขันตอน
้
ในบางครัง้ โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้ องพักของลูกค้ า ณ วันเข้ าพัก แต่ทางบริ ษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจานวน
ลูกค้ า เช่น
Request สาหรับเตียง Double Bed หากห้ องไม่พอ อาจะเป็ นห้ อง TWN ขยับเตียงให้ ชิดกัน
Request ส าหรับ เตี ย ง Triple Bed หากห้ องไม่ พอ จะจัด ให้ เป็ น 2ห้ อง โดยไม่เก็ บ เงิ น เพิ่ ม ตามเงื่อ นไขของ
โรงแรมที่จอง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรั บผิดชอบของ
หัวหน้ าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวร์ นี เ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิท ธิ์ ก ารใช้ บ ริ ก ารใดๆ ตามรายการ หรื อถูก ปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือทังหมด
้
ไม่
ว่าจะเป็ นการช าระผ่านตัวแทนของบริ ษั ท ฯ หรื อช าระโดยตรงกับ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ทฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย
, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ

