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ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ – อินโดนีเซีย (เมดาน)                                                           (--/--/D) 
14.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบนิแอร์เอเชีย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับ  
16.05 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบนิแอร์ เอเชียเท่ียวบนิท่ี  QZ8085  

(เน่ืองจากสายการบินแอร์เอเชีย เป็นสายการบิน Low Cost จึงไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ือง    และหากต้องการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองต้องช าระเงนิเพิ่ม ที่น่ังปกต ิ75 
บาท/ท่าน/เที่ยวบิน และท่ีน่ัง HOT SEAT 400 บาท/ท่าน/เที่ยวบินซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า
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ก่อนเดนิทาง 7 วัน) 
18.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิกวัลานาม ูเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1 ) 
 เมดาน เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย 

อัตราการแลกเปล่ียนเงนิตรา จากเงินบาทไทยเป็นเงินรูเปียร์ส ของอินโดนีเซีย โดยเงิน 10,000 รู
เปียร์สเทา่กบั 35 บาทของเงินบาทไทย โดยเงินของอินโดนีเซียนัน้มีแบงค์ 100,000  รูเปียร์ส เป็น
แบงค์ใหญ่สดุ 

พัก เข้าพัก  ณ  Grand Serela Hotel หรือ PANDA HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง อินโดนีเซีย(เมดาน)  – พาราพัท – ทะเลสาบโทบ้า –เกาะซาเมอร์เซอร์           (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า (2) น าทา่นเดนิทาง สูเ่มืองพาราพทั (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทาง 4.30 

– 5 ชม.) ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะได้สมัผสักบัธรรมชาตแิละป่าสนสองข้างทางท่ีสงูพลิว้ไหวราวกบั
วา่คอยตอนรับผู้มาเยือนอยา่งออ่นโยนตลอดทางท่ีเร่ิมวิ่งขึน้บนสนัภเูขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) จากนัน้น าทา่นลงเรือลอ่งทะเลสาบโทบ้าสูเ่กาะซาเมอร์
เซอร์ ใช้เวลาราว 40 นาทีถึงหมูบ้่านโตม็อค  น าทา่นเท่ียวชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเผา่บาตกั ชาว
บาตกัเดมิมีความเช่ือแบบดัง้เดมิคือบชูาธรรมชาตแิละเช่ือธรรมชาตกิ่อนท่ีมิชชนันารีตะวนัตกจะเข้า
มาเผยแพร่คริสตศาสนาเม่ือชาวดชัท์ยดึครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม  ชมสสุานกษัตริย์โบราณของ 
Raja Sidabutar  ซึง่สสุานฯนัน้ตัง้อยูบ่นเนินเล็กๆ ขนาดไมถ่ึงไร่ มีบนัไดขึน้ไปประมาณ 15 เมตร  
กลางบนัไดมีซุ้มประตท่ีูมีลกัษณะเฉพาะ โดยแกะสลกัลายท้องถ่ินดสูวยงามมีเสนห์่  ท่ีนา่สนใจนัน้คือ 
มีรูปสลกัเป็นรูปจิง้จกอยูท่ัว่บริเวณ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่อีกราว 40 นาที ถึงหมูบ้่านแอมบาริต้า 
ชมหมูบ้่านซึง่ในอดีตเป็นเผา่กินคน ชมลานพิพากษาซึง่ท าจากหิน ซึง่เป็นท่ีประชมุและตดัสินคดีของ
หวัหน้าเผา่ จากนัน้เชิญทา่นเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองและหตัถกรรมท้องถ่ินในราคาแสนถกู ได้เวลาอนั
สมควรน าทา่นลอ่งเรือกลบัสูท่า่เรือ  

17.00 น. น าทา่นเข้าท่ีพกั โรงแรม Nigala Hotel / Patra Hotel หรือระดบัใกล้เคียง (ห้องพกัเป็นแบบ 
Mountain View หากทา่นต้องการ Upgrade พกัห้องแบบ Lake View กรุณาสอบถามกบัหวัหน้าทวัร์ 
เพ่ือช าระเงินเพิ่มกบัทางโรงแรม) ท่ีตัง้อยูบ่นปากปลอ่งภเูขาไฟ ให้ทา่นชมวิวทะเลสาบโทบ้าท่ีกลา่ว
กนัวา่เป็น The Beautiful Lake in Indonesia ณ. ท่ีนีท้า่นจะได้ชม พระอาทิตย์ตกดนิ (ทะเลสาบ) ท่ีมี
ฉากงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของเอเซีย จนใครบางคนต้องอทุานวา่ สวยจริง สวยมาก    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้าพัก  ณ  โรงแรม Nigala Hotel / Patra Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม พาราพัท – ลองเฮ้าส์ – น า้ตกซีปิโซปิโซ – บราสตากี ้– ตลาดผลไม้              (B/L/D) 
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06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5)  
07.00 น. จากนัน้เดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศสูบ่ราสตากี ้ระหวา่งทางแวะจดุชมวิวทะเลสาบโทบ้า ให้ทา่น

ผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกด่ืมน า้ขิงร้อนๆ เท่ียวเมืองเปอร์มาตัง้เปอร์ปา ชมบ้านขอกษัตริย์ซึง่ยาว
ท่ีสดุในโลก ท่ีมีภรรยาถึง 24 คน จากนัน้น าทา่นชมน า้ตกซีปิโซปิโซ ท่ีลือช่ือเป็นน า้ตกท่ีพงุทะลอุอก
จากผนงัของภเูขา มีความสงูถึง 100 เมตร ตกลงสูเ่บือ้งลา่ง น า้ตกแหง่นีเ้กิดขึน้จากแมน่ า้ใต้ดนิสาย
เล็กๆ ท่ีไหลในท่ีราบสงูคาโร ซึง่พุง่ตวัเองออกมาจากถ า้ในหลมุปลอ่งภเูขาไฟใต้ทะเลสาบโทบ้า ถือ
เป็นน า้ตกท่ีสงูท่ีสดุในอินโดนีเซีย และองค์การยเูนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ชมความ
สวยงามของทศันียภาพเนินเขาสงูและทะเลสาบโทบ้าจากมมุมองของปลายแหลม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เดนิทางถึงเมืองบราสตากี ้ซึง่สงูจากระดบัน า้ทะเล ราว 
4,594 ฟตุจากระดบัน า้ทะเล อากาศเย็นสบายทัง้ปี จากนัน้ให้ทา่นอิสระเลือกซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึ 
ผลไม้ ณ ตลาดพืน้เมืองบราสตากี ้น าทา่นเข้าท่ีพกัโรงแรม Grand Mutiara Hotel หรือระดบั
ใกล้เคียง ให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ทา่นจะเลือกเดนิทางไป อาบน า้แร่ จากธารน า้ร้อนภเูขา
ไฟ น า้แร่ท่ีอินโดนีเซีย มีช่ือเสียงเป็นอนัดบัสองในโลก รองจากออนเซนท่ีญ่ีปุ่ น ซึง่การแชน่ า้แร่นัน้เช่ือ
กนัวา่จะท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่สดใส ชว่ยให้เลือดลมไหวเวียนดี (รายการเลือกซือ้เพิ่มท่านละ 
350 บาท ส าหรับท่านที่สนใจกรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ หรือเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้ไปด้วย) 

19.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) หลงัจากนัน้ให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
พัก เข้าพัก  ณ  โรงแรม Grand Mutiara Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี บราสตากี ้– เนินเขากู๊ดดาร์ลิง้ – วัดลุมพนีิ – เมดาน – ช้อปป้ิง Factory Outlets – ร้านกาแฟ 

(B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)  น าทา่นขึน้ชมเนินเขาแหง่ความรัก (กู๊ด ดาร์

ลิ่ง) เป็นเนินเขาท่ีมีธรรมชาตสิวยงามชมทศันียภาพของภเูขาไฟท่ีก าลงัครุกรุ่นอยูต่ามธรรมชาตอินั
สวยงามท่ีเกิดขึน้นบัล้านปีคือภเูขาไฟชินาบงุ(รูปร่างคล้ายภเูขาไฟฟจูิแตเ่ล็กกวา่)และภเูขาไฟชิบายคั 
จากนัน้น าทา่นชม วดัลมุพินี วดัท่ีเกิดจากแรงศรัทธาของเศรษฐีชาวจีนผู้หนึง่ของเมืองเมดาน ใช้ทนุ
สร้างกวา่ 100 ล้านบาท สกัการะพระพทุธรูปศกัดิ ์ภายในเจดีย์ท่ีสร้างจ าลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง
ท่ีประเทศพมา่ อิสระให้ทา่นเดนิชมสวนลมุพินี ท่ีร่มร่ืนตามอธัยาศยั ได้เวลาอ าลาบราสตากี ้เดนิทาง
สูเ่มดาน 66 ก.ม.หรือ อีกราว 2.30 ชม. 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มดาน น าทา่นช้อปปิง้เสือ้ผ้า และ
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั ณ Factory Outlets หลงัจากนัน้น าทา่นสูร้่านกาแฟช่ือดงัของเมืองเมดาน 
เชิญทา่นเลือกซือ้กาแฟลวูคั (กาแฟขีช้ะมด) กาแฟท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
เคร่ืองดื่มทุกชนิด) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) หลงัจากนัน้ให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
พกั เข้าพัก  ณ  Grand Serela Hotel หรือ PANDA HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
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วันท่ีห้า เมดาน – พระราชวังสุลต่าน – มัสยดิประจ าเมือง – กรุงเทพฯ                     (B/--/--) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)  

 น าทา่นเท่ียวชมเมืองเมดาน ชมพระราชวงั Mai Moon ตวัอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้ ๒ 
ชัน้ สถาปัตยกรรมทรงปัน้หยาผสมตะวนัตก ตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมบนคาบสมทุรมาลายท่ีูผา่น
การเป็นอานานิคมของฝร่ัง ซึง่วงั Mai Moon ปัจจบุนัมีอายรุ้อยกวา่ปี เน่ืองจากก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วนัท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1888 หลงัจากนัน้ชมมสัยิดประจ าเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอินโดนีเซีย 
พร้อมเลือกซือ้สินค้า จ าพวกหตัถกรรมของชาวบาตกั เคร่ืองหนงั ผ้าบาตกิอนัมีลวดลายเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีสวยงาม  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกวัลานามู 

13.30 น. เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิแอร์เอเชียเท่ียวบนิท่ี QZ8084 
15.25 น. เดนิทางทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัร์

ตา่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิารเหมือนกนั 

เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน า

เท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

25-29 มิถุนายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

2-6 กรกฎาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

9-13 กรกฎาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

16-20 กรกฎาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

23-27 กรกฎาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

6-10 สงิหาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

8-12 สงิหาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

20-24 สงิหาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

27-31 สงิหาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

3-7 กนัยายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

10-14 กนัยายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

17-21 กนัยายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

24-28 กนัยายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

1-5 ตลุาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

8-12 ตลุาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

15-19 ตลุาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

22-26 ตลุาคม 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

5-9 พฤศจกิายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

12-16 พฤศจกิายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

19-23 พฤศจกิายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 
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26-30 พฤศจกิายน 2557 17,900 17,900 16,900 4,500 

5-9 ธนัวาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

โปรโมชัน่ : จองก่อนเดินทาง 30 วนัเป็นอยา่งนอ้ย ลดใหอ้ีกท่านละ 600 บาท 

 
อตัรานีร้วมค่าบริการ  (อตัราค่าบริการนีต้้องมีผู้เดินทางไม่ต ่ากว่า 15 ท่านเท่าน้ัน)      

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินพร้อมภาษี กรุงเทพ – เมดาน – กรุงเทพ ชั้นทศันาจร สายการบิน Air Asia  
- ค่ารถปรับอากาศ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาองักฤษ นาํคณะท่องเท่ียวตามรายการ 
- ค่าเรือมาตรฐานล่องทะเลสาบโทบา้ และค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
- โรงแรมท่ีพกั 2 ท่าน/หอ้ง ระดบั 4 ดาว ตามมาตรฐานอินโดนีเซีย  
- อาหารรวม 11 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการส่วนใหญ่เป็นอาหารจีน มีบางม้ือจะเป็นอาหารจีน-อินโดนีเซียซ่ึงรสชาติคลา้ย 
  อาหารไทย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนาํอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย)  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุทุนประกนั 1,000,000 บาท / 400,000 บาท  
 
อตัรานีไ้ม่รวมค่าบริการ 
- ค่าทาํหนงัสือเดินทางอายใุชง้านเกินกวา่ 6 เดือน  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการทวัร์จดัเล้ียง   
- ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กก.   
- ท่านผู้เดินทางต้องช าระค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท หรือ 220,000 รูเปียร์ส ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้ง 
 

เน่ืองจากรายการนีเ้ป็นราคาทวัร์โปรโมช่ัน ดังน้ันท่านต้องช าระเงินค่าทปิแก่มคัคุเทศก์ท้องถิ่น  
และคนขบัรถ เป็นเงินสุทธิ 600 บาท / 220,000 รูเปียร์ส ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระแยกต่างหากไม่รวมในราคาทวัร์) 
 

*** หมายเหตุ กรุ๊ปต้องมีจ านวนผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ถึงจะออกเดินทางได้ 


