
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รายการทัวร์ 

 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบนิสุวรรณภมิู – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) 

วิหารศักดิ์สิทธ์ิวหิารตานาห์ลอต 
เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 

   

SWISS-BEL HOTEL 
PETITENGET 
หรือเทียบเท่า 

2 
หมู่บ้านคนิตามณี – ภเูขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากห์ี 
โรงงานกาแฟ –  เทมภคัศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน    

SWISS-BEL HOTEL 
PETITENGET 
หรือเทียบเท่า 

3 ทะเลสาบเบดกูัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) – วัดเมง็ว ี
   

หรือเทียบเท่า 

4 บุโรพุทโธ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – ถนนมาริโอโบโร่ 
   

หรือเทียบเท่า 

5 วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ   
    

GA002 :บาหลี - มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน  
ดื่มด ่าวัฒนธรรมสไตล์บาหลี :ชมวัดหลวงเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุดบนเกาะ 

: ชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่หมู่บ้านคินตามณี  
: ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ 

: ชมวัดทานาห์ลอต อีกหน่ึงจุดชมพระอาทติย์ตกดนิที่สวยที่สุดในบาหลี  
 อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารัน 

Buffet อาหารนานาชาต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

พกัผูใ้หญ ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

พกัผูใ้หญ2่ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

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 **วันปีใหม่** 

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

  

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – เดนปาซาร์ (บาหลี) – วิหารตานาห์ลอต  
   เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารัน    

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ูทางเข้าหมายเลข 
4 สายการการูด้า อินโดนีเซีย (GA) เคาน์เตอร์เช็คอินจี (G)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.35 น.      น าทา่นเดนิทางสู ่จาการ์ต้า โดยเท่ียวบนิท่ี  GA865 

  ** บริการอาหารเช้าพร้อมเคร่ืองดื่มมีจอส่วนตัว
ทุกที่น่ัง ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


10.10 น.  เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตซิูการ์โน-ฮตัตา เพ่ือตอ่เคร่ืองสูเ่มืองเดนปาซาร์(บาหลี) 
11.35 น.      น าทา่นเดนิทางสูเ่ดนปาซาร์ (บาหลี) โดยเท่ียวบนิท่ี  GA408 

14.40 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะฮ์ ไร เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) (เวลาท่ีบาหลีเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
สนามบนิงรูะห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์
ซา่ร์ หรือ เกาะบาหลี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ช่ือไว้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ พนัโทอี กุ
สตี งรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสู้รบกบั
กองก าลงัของชาวดตัช์ ระหว่างการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ 
สนามบนิแหง่นีต้ัง้อยู่หา่งจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ 
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ได้รับการขนานนามวา่ “ 

อญัมณีแหง่มหาสมทุรอินเดีย ” อยูท่างทิศตะวนัออก 
ของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีความยาวจากหวัเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ตดิกบัเกาะชวามี 
ประชากรประมาณ 3 ล้านคน เน่ืองจากบาหลีถือเป็นตวัอยา่งของแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการดแูลรักษาไว้ให้คงอยูใ่นสภาพเดมิ 
มากท่ีสดุ ธรรมชาติท่ีบริสทุธ์ิเป็นเสนห์่ของบาหลี ท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวทัว่ 
โลกหลัง่ไหลเข้ามาอยา่งไมข่าดสาย 
วิหารทานาห์ลอต หรือ วดัปรุา ตานะห์ ลอต สร้างโดยนกับวชฮินด ู
ช่ือวา่ ดงั ฮยงั นิราร์ธา ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 11สร้างขึน้เพ่ืออทุิศแดเ่ทพ
เจ้าและปีศาจแหง่ท้องทะเล เป็นวิหารท่ีตัง้อยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ัง ท่ีเกิด
จากการกดัเซาะของเกลียวคล่ืน โดยในชว่งน า้ขึน้วดัจะถกูโอบล้อมไปด้วย
น า้เหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝ่ัง พอน า้ลดจะพบกบัเนินหินและลานหินย่ืน
ออกไปในทะเล สามารถเดนิเท้าไปยงัวดัได้อยา่งสบายๆ เป็นจดุชมวิวพระ
อาทิตย์ตกท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึง่อีกด้วย 

 

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

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

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มือ้ที่ 1) 
หาดจิมบารัน 
มีลกัษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจนัทร์ อยูท่างทิศใต้ของสนามบนิ
งรูะห์ไร ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลมากมายสามารถ
เลือกซือ้ปลาสดเพ่ือน ามาปิง้ทานริมชายหาดท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดินท่ี
สวยงามอีกด้วย 
 จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 

ดาวหรือเทียบเท่า 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



วันที่สอง        หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ         
      เทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 2)      
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางขึน้สู ่น าท่านเดนิทางสูว่ดัฮินดท่ีูส าคญัและใหญ่ท่ีสดุบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura 

Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม ่Mother Temple ของทกุวดับนเกาะบาหลี เป็นวดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์
โดดเดน่ทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตัง้ลดหลนักนั
ไปตามไหลเ่ขา โดยมี วัดเปนาทารัน (PuraPenataranAgung) ตัง้
เป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทกุๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรม
และทกุๆคนจะต้องแตง่กายตามธรรมเนียมปฏิบตัขิองชาวบาหลี โดยมี
ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุงุอากงุ ซึง่มีความสงูมากท่ีสดุบนเกาะคือ มี
ความสงูถึง 3,142 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ถือ เป็นดา่นแรกส าหรับการ
เร่ิมต้นพิชิตภเูขาไฟกนูงุอากงุด้วย 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตัง้อยูบ่นระดบัความ
สงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภเูขาไฟแทนเพศหญิง 
ทะเลสาบบาตร์ู เป็นทะเลสาบซึง่เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตร์ู 
ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบาหลีและตัง้อยู่ด้านข้างภเูขาไฟท่ียงั คกุรุ่นอยู่ 
มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร น าทา่นเดนิทางตาม
เส้นทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิาสนใน
บรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหบุเขาทุง่นาขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
เกาะบาหลี 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โรงงานกาแฟ ชมขัน้ตอนการผลิตกาแฟ 
ชมชะมดตวัเป็นๆและทดลองชิมกาแฟขีช้ะมดรวมถึงเลือกซือ้สินค้าจาก
โรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย 

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

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  (มือ้ที่ 3)  
หลังอาหารหลังน าท่านเดินทางสู่ วิหารศักดิ์ สิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล 
(เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชมบอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีต้นน า้มาจากภูเขาไฟ ซึ่ง
ชาวบาหลี ปัจจุบนัก็ยังมีความเช่ือว่า เม่ือใครได้อาบน า้ศกัดิ์สิทธ์ินีจ้ะ
สามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกับ
ความสวยงามกับการตกแต่งวดัในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ท่ีงดงาม
และมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่เหมือนใคร ทา่นสามารถผ่านชมบ้านพกัของ
อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตัง้อยูบ่นเขาใกล้ๆ ตวัวิหาร 



จากนัน้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองราคาถกู อาทิเช่น ผ้าพนัคอ ผ้า
โสร่งพืน้เมือง ไม้แกะสลกั พวงกญุแจ (ทา่นสามารถตอ่ราคาสินค้ากบัแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %) 

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

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 4) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 

 

วันที่สอง        ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) – วัดเม็งวี – ยอร์คยาการ์ต้า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 5)      
จากนัน้เดินทางขึน้สู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศ
เย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี 
ระหว่างขึน้บนเทือกเขาเบดกูลั หมู่บ้านดชัท์และ ปรุะอนังดงามสองข้าง
ทางขึน้ภเูขา น าท่านชมต้นน า้ทิพย์แหง่พระศวิะท่ี วัดเบราตาน ให้ทา่น
ได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวน
สวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพนัธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็น
ตลอดปี 
 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  (มือ้ที่ 6)  
 
จากนัน้น าท่านเดินทางชมวัดท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี 
วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวดัหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านัน้ถูกสร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 โดยสระน า้ล้อมรอบบริเวณวดัผสมผสานกับสวน
สวยล้อมรอบวดัอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ทา่อากาศยานเดนปาซาร์(บาหลี) 
 

19.40 น.  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบนิ การูด้าอินโดนีเซีย เท่ียวบนิท่ี GA 255  
** บริการอาหาร SNACK BOX ** 

20.00 น.  เดนิทางถึงเมืองยอร์คยาการ์ต้า (เวลาท่ียอร์คยาการ์ต้าช้ากวา่บาหลี1ชัว่โมง/เทา่กบัเวลาประเทศไทย) 
เมืองยอกยาการ์ตา(Yogyakarta) เป็นอดีตเมืองหลวงของอินโดนีเซียมาแตโ่บราณ และมีสลุตา่นปกครองสืบตอ่กนัมาจนถึง
ทกุวนันี ้ในชว่งท่ีนายพลซูการ์โนพยายามตอ่สู้ เพ่ือเอกราชของอินโดนีเซีย สลุตา่นแหง่ยอกยาการ์ตาก็สนบัสนนุการประกาศเอก
ราชอยา่งเตม็ท่ี (ซึง่ชว่ยซูการ์โนอย่างมากในแง่สญัลกัษณ์) หลงัจากอินโดนีเซียประกาศเอกราชได้แล้ว ซูการ์โนจงึตอบแทนโดย
ยกยอกยาการ์ตาเป็นเขตปกครองพิเศษ และยงัมีระบบกษัตริย์ (สลุตา่น) ปกครองอยูเ่พียงแหง่เดียวของอินโดนีเซีย 
เยน็  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 7) 



จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี         มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – ถนนมาริโอโบโร่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
(มือ้ที่ 8)      
พระราชวงัสุลต่าน สร้างข้ึนโดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ท่ี 1 ราวปี 
ค.ศ.1756-1790 บนพื้นท่ี 14 ตารางกิโลเมตรตามคติความเช่ือของชาวฮินดู
วา่พระราชวงัเป็นศูนยก์ลางของโลกและจกัรวาล พระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบชวาผสมดชัต ์เคยเป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งยอร์ค
ยาการ์ตา้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั(ในปัจจุบนัไมไดป้ระทบัอยูแ่ลว้) 
ภายในเตม็โดยจดัเป็นห้องนิทรรศการต่างๆเก่ียวกบัราชวงศ ์และจดัแสดง
ส่ิงของล ้าค่าและเคร่ืองใชต่้างๆอีกมากมาย 
 

พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจาก
พระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน ้าลอ้มรอบวงัเดิม
เคยใชเ้ป็นท่ีสรงน ้าของกษตัริยก์บับรรดาสนมในสมยันัน้ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 9) 
จากนัน้เดินทางสู ่“โบโรบูโดร์” หรือ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ท่ีคนไทย
คุ้นเคย ตัง้อยูห่่างจากเมืองยอร์คยาการ์ต้า เพียง 40 กิโลเมตร ถือเป็น
หนึง่ในความมหศัจรรย์ของโลก เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีแสดงถึงความศรัทธา
อนัยิ่งใหญ่ท่ีชาวอาณาจกัรศรีวิชยัมีในพระพทุธศาสนา ท่ีน่ีเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัว่าครัง้หนึง่ท่ีเกาะชวา เป็นเทศอินโดนีเซียเคยเป็นศนูย์กลางอนั
ส าคญัของพระพทุธศาสนา และด้วยความยิ่งใหญ่นีท้ าให้ในแถบ
ประเทศอาเซียนน าไปเป็นแบบอยา่งในการสร้างสถาปัตยกรรมตา่งๆอีก
ด้วย  
พทุธสถานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลกของชาวพทุธสร้างขึน้จากความ
ศรัทธาอยา่งแรงกล้าตอ่พระพทุธศาสนาของชาวศรีวิชยั สมนั 
พทุธศกัราช 1293-1393 โดยน าหินจากลาวามาเป็นวสัดใุนการก่อสร้าง
เป็นมหาสถปูทรงพีรามิด คล้ายดอกบวัโดยรับอิทธิพลมาจากอารยธรรม
อินเดีย บโุรพทุโธถกูสร้างขึน้บนเนินดนิธรรมชาตมีิความสงูกวา่ระดบั
พืน้ดนิประมาณ 15 เมตร กินพืน้ท่ีราว 55,000 ตารางเมตรบนเกาะชวา 
ได้รับกสรขึน้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ภายใต้ช่ือ กลุ่มวดับรมพทุโธ 
เม่ือปีพทุธศกัราช 2534 นกัท่องเท่ียวนิยมมาปักหลกัรอต้อนรับแสงแรก
และแสงสดุท้ายของวนัซึง่นบัเป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองนี  ้



ถนนมาลิโอโบโร่ ซึง่จ าหนา่ยสินค้าหตัถกรรมตา่งๆ ของใช้ของฝากทัว่ไป เชน่ กระเป๋า เสือ้ผ้า เคร่ืองจกัรสาน ภาพวาด 
ผ้าบาตกิ กลา่วได้วา่เป็นแหลง่รวมงานศลิปะท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ ทา่นสามารถเลือกซือ้ของฝากในราคาย่อมเยาได้ท่ีน่ีอีกด้วย 
เยน็  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 10) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   INDOLUXE /GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า        วัดพรามนันต์  – ยอร์คยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 11)      
 
วัดพรามนันต์ จนัดี ปรัมบานัน (CANDI PRAMBANAN) หรือ จนัดีราราจงกรัง (CANDI RARA JONGGRANG) ในภาษา
อินโดนีเซียคือเทวสถานในศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในประเทศอินโดนีเซีย ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไป
ทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันัน้สร้างขืน้เม่ือราวปี พ.ศ. 
1390 แตห่ลงัจากสร้างเสร็จได้ไมน่าน ตวัวดัก็ถกูทอดทิง้และถกูปล่อยให้
ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเม่ือถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึได้มีการ
เร่ิมบรูณะวดัขึน้มา การบรูณะของสิ่งก่อสร้างหลกัสิน้สดุลงเม่ือปี พ.ศ. 
2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจบุนั ปรัมบานัน ถกูยกย่องให้เป็น มรดกโลก 
และนบัได้วา่เป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนา ฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย
อาคเนย์ ตวัวดัโดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึง่
มีความสงูถึง 47 เมตร 
วดัพรามนนัต์ ได้รับขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการมรดก โลกสมยัสามญัครัง้ท่ี 15 ภายใต้ช่ือ “กลุม่
วดัปรัมบานนั” เม่ือปี พ.ศ. 2534 ท่ีเมืองคาร์เทจ ประเทศตนูิเซีย ด้วยข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคือวดัพรามนนัต์ 
ถือเป็นศาสนสถานฮินดท่ีูมีขนาดใหญ่และสมบรูณ์ท่ีสดุของอินโดนีเซีย ยิ่งใหญ่และงดงามไปด้วยลวดลายแกะสลกัหินอนัวิจิตร
ตระการตานัน่เอง 
คณะพร้อมกนัท่ีจดุนดัหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินเมืองยอร์กยาการ์ต้า 
12.10 น.      น าทา่นเดนิทางสู ่จาการ์ต้า โดยเท่ียวบนิท่ี  GA 207** บริการอาหาร SNACK BOX ** 

13.30 น.  เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตซิูการ์โน-ฮตัตา เพ่ือตอ่เคร่ืองสูเ่มืองเดนปาซาร์(บาหลี) 
16.40 น.      น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบนิท่ี  GA 864 
 ** บริการอาหารร้อนพร้อมเคร่ืองดื่มมีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
20.10 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

--------------------------- ขอบคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ --------------------------- 

 
  SPiRiT OF INDONESIA   

 
 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 5 Usd/วัน/ท่าน ( 5 Usd*5วัน = 25 บาท/ท่าน)    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 



 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวันท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30วัน คืนเงนิเต็มจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
 
 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 
 


