
 

 

บาหลี – นูซา เปอนิดา 5 วัน 4 คืน 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินตลอดเส้นทาง  ไกด์ท้องถิน่ พูดภาษาอังกฤษ    

  GWK Park วัดอูลูวาต ูวัดเบซากี  คินตามณี  ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร์ นาข้ันบันได  
 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  NUSA PENIDA ISLAND   KELINGKING BEACH  BROKEN BEACH 

เบดูกูล  ทะเลสาบบราตัน  ดานู บราตัน วัดเม็งวี  วิหารทานาล็อต    
ออกเดินทางได้ทกุวัน  วนันี้ – 30 มถิุนายน พ.ศ. 2566 

วันแรก:     เดนปาซาร์ (บาหลี) - GWK Park – วัดอูลูวาตู     (กลางวัน / เย็น) 

06.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 
396 *** บริการด้านบน และค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในบริการ ***  

12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396   (ค่าตั๋วเครื่องบิน  ไม่รวมในค่าบริการ)     
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย   นำท่านเดินทาง ชม สวนพระวิษณุ  (GWK PARK)  ที่มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะ
ของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก  และรูปปั้นขนาดมหึมา ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระวิษณุ   ชมเมืองเดน
ปาซาร์ จากมุมสูง   และชมรูปปั้น พระนารายณ์ ทรงครุฑ  ที่ตรงปลายสุดของหน้าผา     ให้ท่านเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย      ก่อนเดินทางไปชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู  (ULUWATU TEMPLE)  ซึ่ง
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต) ตั้งอยู่บนไหล่เขา 
ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี     วิหารแห่งนี้  แกะสลักจากหิน  ในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราว 
คริสต์ศตวรรษ ที่ 10 โดยเอิมปู กูตูรัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล    ว่ากันว่า ดังห์ยัง  นิราร์
ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้    ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่
ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้น
พระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค   สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน 
นั้น อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเลเท่านั้น  และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะ
ได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้    
ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี และชมความงามของพระอาทิตย์ตกเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังหาดจิมบาราน  หาดทรายขาว โค้ง รูปวงพระจันทร์ ที่ เคยเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงที่เงียบสงบ  ปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารทะเล ที่ตั้งเรียงรายกัน ยาวตลอดชายหาด      
รับประทานอาหารค่ำ  อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน  บริการท่านด้วย ปลา ปลาหมึก กุ้ง  หอย  และล็อบ
สเตอร์ 500 กรัม   ปิ้ง – ย่าง สไตล์บาหลี  เสริฟพร้อมซุป  ข้าวสวย และผัดผักบุ้ง     
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   เช็คอินแล้ว   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง:  วัดเบซากี – คินตามณี – ทะเลสาบบาตูร์ – นาขั้นบันได – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 

  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ วัดเบซากี (Pura Besakih)   ซึ่งเป็นวัดที่มีความ
สวยงามท่ีสุด ใหญ่ที่สุด และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด บนเกาะบาหลี มีฉากหลังคือ ภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดใน
บาหลี คนบาหลียกให้วัดนี้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างใหญ่มาก ภายในมีวัดเล็กๆ 
อีก 23 วัด ที่เรียงรายไปตามไหล่เขาอยู่เป็นชั้นๆ กว่า 7 ชั้น ประกอบด้วย วัดใหญ่ คือ ปุระเปนาทารัน อากุง 
(Pura Penataran Aguan) หรือ วัดเปนาทารัน ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวัด โดยชาวบาหลี เชื่อกันว่า ที่นี่เป็นที่
ประทับขององค์ไตรภูวนาถ ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก คือสวรรค์...มนุษย์...บาดาล ศรีมากันดาร์ยา ผู้สร้างวัดเบ
ซากี ได้รับเทวบัญชาให้ยึดเชิงภูเขาไฟอากุงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบาหลี เป็นฐานสร้างวัดแห่งนี้ขี้นมา เมื่อ
กว่าพันปีมาแล้ว และได้รับการขยายจากวัดเล็กๆจนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 1917 ภูเขาไฟ บาตูร์ที่อยู่เหนือ
ขึ้นไป และเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง จนวัดเบซากีได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ 
แต่ในปี 1963 ภูเขาไฟกุนุงอากุง เกิดระเบิดอย่างรุนแรงอีกครั้ง จนทาลายวัดเบซากีเกือบราบเรียบ การบูรณะ
ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง และใช้เวลายาวนานหลายปีกว่าจะมีสภาพเหมือนดังที่เห็นในปัจจุบัน ในทุกๆวันจะมีคน
บาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง
ทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย  
จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี  
ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ริม ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบา
ตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร   
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ที่คินตามานี     พร้อมชมวิว ทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์       

บ่าย  นำท่านชม นาขั้นบันได ที่ได้รับการโหวตจากนิตยสารการท่องเที่ยวระดับโลก ว่าสวยงามที่สุด    ชมนาข้าวสี
เขียว สลับทุ่งสีทองของข้าว ที่พร้อมเก็บเก่ียว  กว้างสุดสายตา  ให้ท่านได้เก็บภาพท่ีระลึก ตามอัธยาศัย   
จากนั้น นำท่านไปชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  (Tampak Siring)   ศาสนสถานที่เก่าแก่ ที่สร้างขึ้น
ราวศตวรรษที่ 10  และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี    ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มปุล  (TIRTA 
EMPUL)   ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติ  ที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปีโดยไม่มีวันหมด   
เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างน้ำพุแห่งนี้ขึ้น ตอนที่เจาะพ้ืนพิภพ เพ่ือสร้างบ่อน้ำอมฤตไว้ใช้ชุบชีวิตนักรบของ
พระองค ์  ชาวบาหลีเชื่อกันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการป้องกันอันตราย   ช่วยรักษาโรคภัยต่างๆ    ป้องกันสิ่ง
ไม่ดีต่างๆ  และปัดเป่าโชคร้ายให้หมดไป   จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ  ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกาย  
และขอพรให้หมดทุกข์  หมดโศรก  โรคภัยไม่เบียดเบียน  เราจะเห็นชาวบาหลีมาอาบน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้   
ตลอดทั้งวัน ในทุกๆวัน     และที่ด้านหลังวัด  ยังมีร้านค้ามากมาย จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ในราคาที่ต่อรองกัน
ได้  ตามความสามารถของแต่ละท่าน  บ้างก็ต่อราคาได้ดีมากๆ  บ้างก็ได้เล็กน้อย  แล้วแต่ความใจแข็งของแต่
ละฝ่าย  จนทำให้ตลาดแห่งนี้ เลื่องชื่อในหมู่นักเที่ยวคนไทยว่า เป็น “ตลาดปราบเซียน”     อิสระให้ท่านได้
ต่อรองราคา และเลือกซ้ือสินค้า ตามอัธยาศัย    
นำท่านไปร้านอาหาร 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
นำท่านเดินทางกลับที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สาม:  NUSA PENIDA ISLAND – KELINGKING BEACH – BROKEN BEACH   ( เช้า / กลางวัน / เย็น)  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.30 น.   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะจากที่พัก    นำท่านเดินทางไปท่าเรือ 



 

 

09.30 น.   เดินทางสู่ เกาะนูซา เปอนิดา( NUSA PENIDA ISLAND)โดยเรือโดยสารระหว่างเกาะ  (เรือจอยน์) 
เกาะนูซา เปอนิดา  ( NUSA PENIDA ISLAND)  เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี  แยก
จากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดุง   ภายในเกาะ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่งดงาม    มีนกชุกชุมและ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์นกทั้งเกาะด้วยวิถีชุมชนแบบบาหลี      นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงและ
มีพ้ืนที่สำหรับดำน้ำได้กว้าง  ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำตื้น ที่ผิวน้ำ  แบบSnorkel  หรือดำแบบ Skin Diving   ไป
จนถึงการดำน้ำลึก แบบ Scuba Diving 
ถึง เกาะนูซา เปอนิดา    นำท่านชมรอบเกาะโดยรถท้องถิ่น    ชม Kelingking Beach, Broken Beach, 
Angel Bilabong & Crystal Bay   (หากท่านใดสนใจ  ดำน้ำตื้น ที่ผิวน้ำ   สามารถเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ได้ที่
ชายหาด และสามารถเดินลงทะเล ไปดูปะการัง และหมู่ปลา ได้เลย  *** ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ไม่รวมใน
ค่าบริการ) 

 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารท้องถิ่น 
บ่าย  นำท่านเดินทางโดยเรือโดยสารระหว่างเกาะ กลับบาหลี    
  ถึงท่ีท่าเรือ  นำท่านกลับที่พัก    ให้ท่านพักผ่อน และทำธุระส่วนตัว   
18.00 น.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะจากที่พัก    นำท่านเดินทางไปร้านอาหาร   

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน เมนูอัพเกรด)    
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่:  เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน –วัดเม็งวี – วิหารทานาล็อต   (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะยังโรงแรมที่พัก     นำท่านสู่ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)  ทะเลสาบที่มี
มนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่ เบดูกูล (Bedugul)    นำท่านชม ปุราอูลุน
ดานู บราตัน  วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใช้ทำพิธีทางศาสนา
พุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ   
มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลี
เสมอ  นำท่านเดินทางไปยัง Pelaga Eco Park  สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี  ร่มรื่น  
เย็นฉ่ำ ด้วยน้ำตก และสายน้ำ  ที่ไหลอ้อยอ่ิง  ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ  จากมุมถ่ายภาพมากมาย  หรือร่วม
สนุกตื่นเต้น กับการโล้ชิงช้า 
รบัประทานอาหารกลางวัน ที่ PELAGA ECO PARK  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดปุระตามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของ
บาหลี  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวี มีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี กำแพง ประตูวัด 
ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ 
ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ
บาหลี... ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อต ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี   วัด
นี้สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา  พระสมัยพุทธศตวรรษที่ 16   ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุดๆ หนึ่งบนฝั่ง
ตะวันตก จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพ่ือทำสมาธิ   สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ จึงมา
ศึกษาศาสนากับท่าน   สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก  จึงท้าทายนิราร์ตา    แต่ท่านยังคง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

ถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร  และสร้างวัดขึ้น   สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทา
นาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”   ด้านนอกของวัด ยังมีร้านขายของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรมมากมาย ให้
ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย   

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน เมนูอัพเกรด)   กลับที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีห่้า:   เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ         (อาหารเช้า) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  อิสระ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาไปสนามบิน 
10.00 น. หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะยังโรงแรมท่ีพัก     

นำท่านเดินทางไปสนามบิน   เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ   
*** สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397 : 1230 - 1605    (ค่าตั๋วเครื่องบิน  ไม่รวมในค่าบริการ)     

 

ราคา ยกเว้น ปีใหม่บาหลี Nyepi Day 22 มีนาคม 66  บาหลีปิดเกาะ 1 วัน 
งดกิจกรรมทุกชนิด  (ถ้าอยู่ที่บาหลี ต้องอยู่ในที่พักเท่านัน้) 

และ ช่วงวันหยุดหลังเทศกาลถือศีลอด 18 – 26 เมษายน 2566 

อัตราค่าบริการ: ราคาสุทธิ ต่อท่าน    พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว) 

รายช่ือโรงแรมท่ีพัก (หรือเทียบเท่า) 2 – 3 ท่าน 4 – 9 ท่าน 10 – 14 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

PrimeBiz Hotel Kuta   3* 
Superior room   

18000 16000 15500 3500 

Fairfield Marriot Legian   4* 
Garden view room 

19600 17700 17100 5200 

Aryaduta Kuta   5* 21400 19500 18900 7000 

Merusaka Nusadua Beach   5* 23800 21800 20000 9300 

รายช่ือโรงแรมท่ีพัก (หรือเทียบเท่า) 15-19 ท่าน 20 - 29 ท่าน 30 ท่านขึ้นไป พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 

PrimeBiz Hotel Kuta   3* 
Superior room   15000 14600 14200 3500 

Fairfield Marriot Legian   4* 
Garden view room 16600 16200 15900 5200 

Aryaduta Kuta   5* 18700 18400 18000 7000 

Merusaka Nusadua Beach   5* 21000 20700 20400 9300 

   



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม         
ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน    
ค่าเรอืสาธารณะ ข้ามไป – กลับ บาหลี - เกาะนูซา เปอนิด้า   
ค่าโล้ชิงช้า ที่ Pelaga Eco Park   
ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ  
ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาองักฤษ) ดูแลระหว่างทอ่งเที่ยว   
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี – ตั๋ว ไป / กลับ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง   
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 
***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในบาหลี ได้ 30 วัน  
เอกสารประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั 
บจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า 
หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 
กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสม
ไมล ์
(ถา้มี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 
 

 

 


