
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทัวร 
 รายการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการตา – เดนพาซาร(บาหลี) 

วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาหลอต 
เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 

   

SWISS-BEL HOTEL 
PETITENGET 
หรือเทียบเทา 

2 
หมูบานคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร  – ปูราเบซากีห 
โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค – ตลาดปราบเซียน    

SWISS-BEL HOTEL 
PETITENGET 
หรือเทียบเทา 

3 ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางนํ้า) – วัดเม็งวี 
   

หรือเทียบเทา 

GA002 :บาหลี - มหาเจดียบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน  
ดื่มดํ่าวัฒนธรรมสไตลบาหลี :ชมวัดหลวงเบซากีห วัดใหญที่สุดบนเกาะ 

: ชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่หมูบานคินตามณี  
: ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในออมกอดแหงขุนเขาและทะเลสาบ 

: ชมวัดทานาหลอต อีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดในบาหลี  

 อิ่มอรอยกับเมนูพิเศษ !!  เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 

Buffet อาหารนานาชาติ  
 



 

4 บุโรพุทโธ วังสุลตาน – พระราชวังวอเตอรพาเลซ – ถนนมาริโอโบโร 
   

หรือเทียบเทา 

5 วัดพรามนันต  – ยอรกยาการตา – จาการตา – กรุงเทพฯ   
    

กําหนดการเดินทาง       เด็กตองอายุต่ํากวา 12 ปจึงใชราคาเด็ก 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

พกัผูใ้หญ ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

พกัผูใ้หญ2่ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ทา่นละ 

10 - 14  สิงหาคม 2561 32,900 บาท 32,900 บาท  31,900 บาท 7,000 บาท 

5 - 9 กันยายน 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

19 - 23 กันยายน 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

3 - 7 ตุลาคม 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

10 - 15 ตุลาคม 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

20 - 24 ตุลาคม 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

7 - 11 พฤศจิกายน 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

21 - 25 พฤศจิกายน 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 

5 - 9 ธันวาคม 2561 32,900 บาท 32,900 บาท  31,900 บาท 7,000 บาท 

6 -10 ธันวาคม 2561 31,900 บาท 31,900 บาท  30,900 บาท 7,000 บาท 
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 
2561 **วันปใหม** 

34,900 บาท 34,900 บาท  33,900 บาท 9,000 บาท 

  

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการตา – เดนปาซาร (บาหลี) – วิหารตานาหลอต  
   เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน    

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู ทางเขา
หมายเลข 4 สายการการูดา อินโดนีเซีย (GA) 
เคานเตอรเช็คอินจี (G)  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็ค
เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งกอนออกเดินทาง 

06.35 น.      นําทานเดินทางสู จาการตา โดยเที่ยวบินที่  GA865 
  ** บริการอาหารเชาพรอมเครื่องดื่มมีจอสวนตัวทุกที่

นั่ง ** 
10.10 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติซูการโน-ฮัตตา เพื่อ

ตอเครื่องสูเมืองเดนปาซาร(บาหล)ี 



 
11.35 น.      นําทานเดินทางสูเดนปาซาร (บาหลี) โดยเที่ยวบินที่  GA408 
14.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติงูระฮ ไร เมืองเดนปาซาร (บาหลี) (เวลาทีบ่าหลเีร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) 
สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี สนามบินแหงนี้ตั้งชื่อไวเพื่อเปน
เกียรติแก พันโทอี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบกับกองกําลังของชาวดัตช ระหวาง
การปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแหงนี้ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซาร 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ไดรับการขนานนามวา “ อัญมณีแหงมหาสมุทรอินเดีย ” อยูทางทิศ
ตะวันออก 

ของเกาะชวา บาหลีเปนเกาะเล็ก ๆ ที่มีความยาวจากหัวเกาะถึงทายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยูติดกับเกาะชวามี 
ประชากรประมาณ 3 ลานคน เนื่องจากบาหลีถือเปนตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการดูแลรักษาไวใหคงอยูในสภาพ

เดิม 
มากที่สุด ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เปนเสนหของบาหลี ที่ทําใหนักทองเที่ยวทั่ว 
โลกหลั่งไหลเขามาอยางไมขาดสาย 
วิหารทานาหลอต หรือ วัดปุรา ตานะห ลอต สรางโดยนักบวชฮินดู 
ชื่อวา ดัง ฮยัง นิรารธา ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11สรางขึ้นเพื่ออุทิศแดเทพ
เจาและปศาจแหงทองทะเล เปนวิหารที่ตั้งอยูบนผาหินนอกชายฝง ที่เกิด
จากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น โดยในชวงน้ําข้ึนวัดจะถูกโอบลอมไป
ดวยน้ําเหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝง พอน้ําลดจะพบกับเนินหินและลาน
หินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินเทาไปยังวัดไดอยางสบายๆ เปนจุด
ชมวิวพระอาทิตยตกที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มื้อที่ 1) 

หาดจิมบารัน 
มีลักษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจันทร อยูทางทิศใตของสนามบิน
งูระหไร ตลอดสองขางทางเต็มไปดวยรานอาหารทะเลมากมายสามารถ
เลือกซื้อปลาสดเพื่อนํามาปงทานริมชายหาดทามกลางพระอาทิตยตกดิน
ที่สวยงามอีกดวย 

 จากนั้นนําทานสูที่พัก   พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

วันที่สอง        หมูบานคินตามณี – ภูเขาไฟบาตรู  – ปูราเบซากีห –  โรงงานกาแฟ             
  เทมภัคศิริงค – ตลาดปราบเซียน       

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)      

 หลังอาหารนําทานเดินทางขึ้นสู นําทานเดินทางสูวัดฮินดูที่สําคัญและใหญที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห (Pura 
Besakih) หรือ วัดเบซากีห ถือเปนวัดแม Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เปนวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ
โดดเดนทางดานสถาปตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลัน
กันไปตามไหลเขา โดยมี วัดเปนาทารัน (PuraPenataranAgung) 
ตั้งเปนประธานอยูตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบ
พิธีกรรมและทุกๆคนจะตองแตงกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาว
บาหลี โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบน
เกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ําทะเล ถือ เปนดานแรก
สําหรับการเริ่มตนพิชติภูเขาไฟกูนุงอากุงดวย 
 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานคินตามาน ีตั้งอยูบนระดับ
ความสูง 1,500 เมตร และเปนหนึ่งในอาณาจักรยุคตน ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร ภูเขาไฟแทนเพศ
หญิง ทะเลสาบบาตูร เปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ
บาตูร ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในบาหลีและตั้งอยูดานขางภูเขาไฟที่ยัง คุ
กรุนอยู มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,717 เมตร นําทานเดินทาง
ตามเสนทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาทามกลางธรรมชาติปาสน
ในบรรยากาศเย็นสบาย ผานหุบเขาทุงนาขั้นบันได อันเปนเอกลักษณ
ของเกาะบาหลี 

จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ 
ชมชะมดตัวเปนๆและทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินคา
จากโรงงานกาแฟไดโดยตรงอีกดวย 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน ไ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองแบบบุฟเฟต)  (มื้อที่ 3)  

หลังอาหารหลังนําทานเดินทางสู วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีรตะอัมปุล 
(เทมภัคศิริงค) สรางในศตวรรษที่ 13 ใชประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศกษัตริยเทานั้น ชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีตนน้ํามาจากภูเขาไฟ 
ซึ่งชาวบาหลี ปจจุบันก็ยังมีความเชื่อวา เมื่อใครไดอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้
จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง เพลิดเพลินไป
กับความสวยงามกับการตกแตงวัดในแบบสไตลบาหลีเซียนแทๆ ที่
งดงามและมีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร ทานสามารถผานชม
บานพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยูบนเขาใกลๆ ตัว



 
วิหาร 

จากนั้นเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ตลาดปราบเซียน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูก อาทิเชน ผาพันคอ 
ผาโสรงพื้นเมือง ไมแกะสลัก พวงกุญแจ (ทานสามารถตอราคาสินคากับแมคาไดถึง 50 -70 %) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) 

จากนั้นนําทานสูที่พัก   พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 

วันที่สอง        ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ํา) – วัดเม็งวี – ยอรคยาการตา 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)      

จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศ
เย็นตลอดทั้งป ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆทัศนียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุระอันงดงามสอง
ขางทางขึ้นภูเขา นําทานชมตนน้ําทิพยแหงพระศิวะที่ วัดเบราตาน 
ใหทานไดพักผอนและถายรูปตามอัธยาศัย ชมแทนบูชาพระศิวะและ 
สวนสวรรคอุรุดานู ซึ่งงดงามดวยพันธุไมและดอกไม ทามกลางอากาศ
เย็นตลอดป 
 
กลางวัน ไ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมืองแบบบุฟเฟต)  (มื้อที่ 6)  
 

จากนั้นนําทานเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี 
วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเปนวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวี
ใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทานั้นถูกสรางใน
คริสตศตวรรษที่ 17 โดยสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดผสมผสานกับสวน
สวยลอมรอบวัดอันเปนเอกลักษณอีกดวย 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานเดนปาซาร(บาหล)ี 
 
19.40 น.  นําทานเดินทางสูเมืองยอรกยาการตา โดยสายการ
บิน การูดาอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 255  

** บริการอาหาร SNACK BOX ** 
20.00 น.  เดินทางถึงเมืองยอรคยาการตา (เวลาทีย่อรคยาการตาชากวาบาหลี1ชั่วโมง/เทากับเวลาประเทศไทย) 

เมืองยอกยาการตา(Yogyakarta) เปนอดีตเมืองหลวงของอินโดนีเซียมาแตโบราณ และมีสุลตานปกครองสืบตอกันมา
จนถึงทุกวันนี้ ในชวงที่นายพลซูการโนพยายามตอสูเพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย สุลตานแหงยอกยาการตาก็สนับสนุนการ



 
ประกาศเอกราชอยางเต็มที่ (ซึ่งชวยซูการโนอยางมากในแงสัญลักษณ) หลังจากอินโดนีเซียประกาศเอกราชไดแลว ซูการโน
จึงตอบแทนโดยยกยอกยาการตาเปนเขตปกครองพิเศษ และยังมีระบบกษัตริย (สุลตาน) ปกครองอยูเพียงแหงเดียวของ
อินโดนีเซีย 
เย็น  ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7) 

จากนั้นนําทานสูที่พัก   INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่สี ่        มหาเจดียบุโรพุทโธ – พระราชวังสุลตาน – พระราชวังวอเตอรพาเลซ – ถนนมาริโอโบโร 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อ
ที่ 8)      

พระราชวังสุลตาน สรางข้ึนโดยสุลตานฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ราวป ค.ศ.1756-1790 บน

พื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตรตามคติความเชื่อของชาวฮินดูวาพระราชวังเปนศูนยกลางของโลก

และจักรวาล พระราชวังแหงนี้มีสถาปตยกรรมแบบชวาผสมดัชต เคยเปนที่ประทับของสุลตาน

แหงยอรคยาการตาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน(ในปจจุบันไมไดประทับอยูแลว) ภายในเต็มโดย

จัดเปนหองนิทรรศการตางๆเกี่ยวกับราชวงศ และจัดแสดงสิ่งของล้ําคาและเครื่องใชตางๆอีก

มากมาย 
 

พระราชวงัวอเตอรพาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจาก

โดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ําลอมรอบวังเดิมเคยใชเปนที่สรงนํ้าของกษัตริยกับบรรดา
สนมในสมัยนั้น 
กลางวัน ไ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9) 

จากนั้นเดินทางสู “โบโรบูโดร” หรือ มหาเจดียบุโรพุทโธ ที่คน
ไทยคุนเคย ตั้งอยูหางจากเมืองยอรคยาการตา เพียง 40 กิโลเมตร ถือ
เปนหนึ่งในความมหัศจรรยของโลก เปนส่ิงกอสรางที่แสดงถึงความ
ศรัทธาอันยิ่งใหญที่ชาวอาณาจักรศรีวิชัยมีในพระพุทธศาสนา ที่นี่เปน
หลักฐานยืนยันวาครั้งหนึ่งที่เกาะชวา เปนเทศอินโดนีเซียเคยเปน
ศูนยกลางอันสําคัญของพระพุทธศาสนา และดวยความย่ิงใหญนีท้ําให
ในแถบประเทศอาเซียนนําไปเปนแบบอยางในการสรางสถาปตยกรรม
ตางๆอีกดวย  

พุทธสถานที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกของชาวพุทธสรางขึ้นจากความ
ศรัทธาอยางแรงกลาตอพระพุทธศาสนาของชาวศรีวิชัย สมัน 
พุทธศักราช 1293-1393 โดยนําหินจากลาวามาเปนวัสดุในการ
กอสรางเปนมหาสถูปทรงพีรามิด คลายดอกบัวโดยรับอิทธิพลมาจาก
อารยธรรมอินเดีย บุโรพุทโธถูกสรางขึ้นบนเนินดินธรรมชาติมีความสูง



 
กวาระดับพื้นดินประมาณ 15 เมตร กินพ้ืนที่ราว 55,000 ตารางเมตรบนเกาะชวา ไดรับกสรขึ้นเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ภายใตชื่อ กลุมวัดบรมพุทโธ เมื่อปพุทธศักราช 2534 นักทองเที่ยวนิยมมาปกหลักรอตอนรับแสงแรกและแสงสุดทายของวัน
ซึ่งนับเปนอีกหนึ่งไฮไลทของการมาเยือนเมืองนี้ 

ถนนมาลิโอโบโร ซึ่งจําหนายสินคาหัตถกรรมตางๆ ของใชของฝากทั่วไป เชน กระเปา เสื้อผา เครื่องจักรสาน ภาพวาด 
ผาบาติก กลาวไดวาเปนแหลงรวมงานศิลปะที่ใหญที่สุดแหงหนึ่ง ทานสามารถเลือกซื้อของฝากในราคายอมเยาไดที่นี่อีกดวย 
เย็น  ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10) 

จากนั้นนําทานสูที่พัก   INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่หา        วัดพรามนันต  – ยอรคยาการตา – จาการตา – กรุงเทพฯ 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)      
 

วัดพรามนันต จันดี ปรัมบานัน (CANDI PRAMBANAN) หรือ จันดีราราจงกรัง (CANDI RARA JONGGRANG) ในภาษา
อินโดนีเซียคือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูในเขตชวากลาง หางจากเมืองยอกยาการตา
ไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสรางขื้นเมื่อราวป พ.ศ. 
1390 แตหลังจากสรางเสร็จไดไมนาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปลอยให
ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงป พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมีการ
เริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งกอสรางหลักสิ้นสุดลงเมื่อป พ.ศ. 
2496 (ค.ศ. 1953)ในปจจุบัน ปรัมบานัน ถูกยกยองใหเปน มรดกโลก 
และนับไดวาเปนหนึ่งในศาสนสถานในศาสนา ฮินดูที่ใหญที่สุดในเอเชีย
อาคเนย ตัววัดโดดเดนดวยสถาปตยกรรมและความใหญโตของปรางค
ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร 

วัดพรามนันต ไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในการประชุม
คณะกรรมการมรดก โลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใตชื่อ “กลุมวัดปรัม
บานัน” เมื่อป พ.ศ. 2534 ที่เมืองคารเทจ ประเทศตูนิเซีย ดวยขอกําหนดและหลักเกณฑในการพิจารณาคือวัดพรามนันต ถือ
เปนศาสนสถานฮินดูที่มีขนาดใหญและสมบูรณที่สุดของอินโดนีเซีย ยิ่งใหญและงดงามไปดวยลวดลายแกะสลักหินอันวิจิตร
ตระการตานั่นเอง 

คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองยอรกยาการตา 
12.10 น.      นําทานเดินทางสู จาการตา โดยเที่ยวบินที่  GA 207** บริการอาหาร SNACK BOX ** 
13.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติซูการโน-ฮัตตา เพื่อตอเครื่องสูเมืองเดนปาซาร(บาหลี) 
16.40 น.      นําทานเดินทางสูกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่  GA 864 
 ** บริการอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มมีจอสวนตัวทุกที่นั่ง ** 
20.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

--------------------------- ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ --------------------------- 

  SPiRiT OF INDONESIA   



 
 

อัตราคาบริการรวม 
คาตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พรอมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ  

คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทาน 

คาที่พักตามระบุในรายการพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา 

คาอาหารตามที่ระบุอยูในรายการ 

คาจางหัวหนาทัวรไทย และไกดทองถิ่นฮองกง 

คารถรับ-สงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ที่ระบุอยูในรายการ 

คาประกันภัยการเดินทาง วงเงินทานละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงหรือตองซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสายการบิน 

คาน้ําหนักสัมภาระนํ้าหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ทาน ตามที่ระบุไว  

คาใชจายสวนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เชน มินิบาร คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ท คาทิปยกกระเปา คาทิปพนักงาน
เสิรฟตางๆ ฯลฯ  

คาอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

คาทําหนังสือเดินทาง คาวีซาตางชาติและคาแจงเขา-ออกประเทศ ของคนตางดาว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใชประกอบ
สวนตัว 

คารถรับ-สง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไวตามรายการ 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  

คาทิปที่ระบุไว ชัดเจน สําหรับ หัวหนาทัวร+ไกดทองถิ่น+คนขับรถ 
   ทานละ 5 Usd/วัน/ทาน ( 5 Usd*5วัน = 25 บาท/ทาน)    
   **เด็กจายทิปเทากับผูใหญ** 

 

กรุณาแจงรายละเอียด 
กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวทานเอง TWIN (หอง 2 เตียง) // DOUBLE (หอง 1 
เตียงใหญ) // SINGLE (หองเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (หอง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก 

หากทานไมทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไมสามารถคืนเงินได    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 

 กรุณาแจงการไมทานอาหารบางประเภท กอนเดินทางอยางนอย 1 อาทิตย  หากทานแจงชา อาจทําใหทางบริษัทฯ
ไมสามารถเตรียมการใหทานไดทัน ตองขออภัยในความไมสะดวก  



 
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทาง เลื่อนหรือโยกยายวันเดินทาง ไดหลังจากทําการออกตั๋วโดยสารแลว  

 

เง่ือนไขการจองทัวร  

1.ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเขาบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไมชําระตามกําหนดขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไมมีเงื่อนไข)  

2.สงหลักฐานการชําระเงิน ทางไลน อีเมลล หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามชองทางที่ทานสะดวก 

3.สงเอกสารหนาพาสปอรต ที่มองเห็นขอมูลชัดเจน ในชองทางที่สะดวก ใหกับทางเจาหนาที่บริษัทฯ 

4.คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร  

1. แจงขอยกเลิกทัวรกอนการเดินทาง 30วัน คืนเงินเต็มจํานวนที่ทานไดชําระมาแลว  

2. แจงขอยกเลิกทัวรกอนการเดินทางนอยกวา 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจํานวนที่ทานไดชําระมาแลว 

3. แจงยกเลิกทัวรกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ทานชําระมาแลวทุกกรณี 

4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือชวงเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่ทีการ การันตีคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน
พเิศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากตั๋ว
เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ  

 

กรุปออกเดินทางได 
1. ยอดจองจํานวนผูใหญ 15 ทาน ออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯ รับผูรวมเดินทาง เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น  

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรับผิดชอบหากอายุการใชงานเหลือนอย
กวา 6เดือนและไมสามารถเดินทางได) 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
ภัยธรรมชาติอันไมสามรถควบคุมได  



 

 บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ กรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคืนคาใชจายคาทัวรที่
ทานไดชําระมาเรียบรอยแลว 

 เนื่องจากการซ้ือขายทัวรในรูปแบบเหมาจาย บริษัทฯจะไมรับผิดชอบและไมทําการคืนคาใชจายไดๆ หากทานใช
บริการจากทางบริษัทฯไมครบรายการ เชน ไมทานอาหารบางม้ือ ไมพักที่เดียวกับที่จัดไว ไมเที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะได ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไมสามารถโยกยายเลื่อนกําหนดเดินทางไปใช
ในครั้งอืน่ได 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว เพื่อ
ปรับใหเหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเฉพาะตรงนั้น โดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา เพื่อใหทุก
อยางเปนไปดวยความเหมาะสมและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนรวมกันทุกฝาย  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทาน ไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมดแลว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ดวยตัวทานเอง  
พาสปอรตตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดขอผิดพลาดไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯไมรับผิดชอบไดๆ   
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางใหเขาใจกอนนะคะ เพ่ือผลประโยชนของทาน 

 
 


