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ฉลองสงกรานต์!! อนิโดนีเซีย เมดาน 5 วัน 

 

เปิดเมืองแปลกเท่ียวเมดาน เมืองใหญ่แห่งเกาะสมุาตรา ต่ืนตากบัทะเลสาบโตบา สวิตเซอร์แลนด์แห่ง
อินโดนีเซีย ล่องเรือชมหมู่บ้านมนษุย์กินคนบนเกาะซาโมซีร์ชมลองเฮาส์ และน า้ตกซปิิโซปิโซ 
พกัผ่อนท่ีเมืองเบรัสตากี เมืองตากอากาศช่ือดงัชมพระราชวังไมมุน มรดกของสลุต่านแห่งดิลี 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ - เมดาน 

15.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1ชัน้ 3 ประตู 1 โซน 1 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asiaโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

18.15 น. เหินฟ้าสูเ่มืองเมดาน ประเทศอนิโดนีเซีย โดยสายการบนิAir Asiaเท่ียวบินท่ี QZ 155 
20.10 น. ถึงสนามบินกัวลานามู เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย (เวลาเท่ากบัประเทศไทย)หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองเมดานเมืองหลวงของจงัหวดันอร์ทสมุาตรา และเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของอินโดนีเซียรอง
จากจาการ์ตา ซูราบายา และบนัดงุ และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีอยู่นอกเกาะ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัSwiss-Belinn / Novotel Soechi หรือเทยีบเท่า 

วันที่สอง เมดาน- พาราพัท - ทะเลสาบโตบา - เกาะซาโมซีร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองพาราพัท เมืองเลก็ริมทะเลสาบโตบา ท่ีได้ช่ือวา่เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินโดนีเซีย อยู่ห่างจาก
เมืองเมดานทางทิศใต้ประมาณ 176 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถท่ีเมืองปีมาตัง ซิอันตาร์พร้อมเลือกชิมและซือ้หาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ของฝาก
พืน้เมือง จากนัน้ ชมธรรมชาติทิวป่าสนสลบักบัทะเลสาบงามทะเลสาบโตบาเป็นทะเลสาบปากปลอ่งภูเขาไฟท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก และเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศอินโดนีเซีย มีความกว้างถึง 100 กิโลเมตร และยาว 30 กิโลเมตร 
โดยจุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 505 เมตร ตัวทะเลสาบอยู่ท่ีความสูงเหนือระดับน า้ทะเล 2,953 ฟิต หรือ 905 เมตร 
กล่าวกันว่าทะเลสาบโตบาเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 70,000 กว่าปีในอดีต ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นการระเบิดครัง้
รุนแรงท่ีสดุในโลกในรอบ 25 ล้านปีท่ีผ่านมา สง่ผลให้เถ้าถ่านภเูขาไฟปกคลมุไปทัว่โลก ท าให้อณุหภมูิของโลกลดลงถงึ 
3-15 องศาเซลเซียสสมัผสับรรยากาศสายลมยามบ่าย ด้วยการล่องเรือชมทะเลสาบโตบา สู่เกาะซาโมซีร์(ใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที) ซึง่เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัประเทศสิงคโปร์ บนเกาะมีทะเลสาบขนาดเลก็อยู่ 2 แห่ง 
ท าให้เกิดเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีมีทะเลสาบบนภูเขา (เกาะซาโมซีร์) ซึง่อยู่ในทะเลสาบ (โตบา) ซึง่อยู่บน
ภเูขาอีกทอดหนึง่ น าท่านชมหมู่บ้านโต-มอก เพ่ือเข้าชมสุสานของราชาในราชวงศ์สีตบุตร สสุานตัง้อยู่บนเนินเขา

 21,900.- 
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เลก็ๆ มีซุ้มประตแูกะสลกัลวดลายจิง้จก แสดงความหมายถงึการปรับตวัให้อยู่ด้วยความปรองดอง มีโลงศิลาของราชา
ทัง้สาม โดยราชาองค์แรกเป็นผู้ก่อตัง้หมู่บ้านโต-มอก ราชาองค์ท่ีสองเป็นราชาผู้ เรืองวิทยาคมท่ีสร้างต านานรักอนัจบ
ด้วยความโศกเศร้าของชาวบาตกั และราชาองค์ท่ีสามเป็นผู้ ท่ีน าชาวบาตกัเข้ารีตนบัถือศาสนาคริสต์ แล้วเดินทางสู่ 
หมู่บ้านอัมบาริตา สมัผสัความเป็นอยู่ของชาวบาตักในบ้านเรือนท่ีมีหลงัคาปลายแหลมลกัษณะคล้ายล าเรือ ยกพืน้
สงู เท่ียวชมโบสถ์คริสต์ ซึง่เป็นร่องรอยการเผยแพร่ศาสนาของมิชชนันารีชาวดทัช์ ชมลานพิพากษาท่ีประชุมตดัสิน
คดีและลงโทษผู้กระท าผิดในหมู่บ้าน จากนัน้อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้งานศิลปหตัถกรรมท้องถ่ินในราคาย่อมเยา อาทิ 
ตุ๊กตาสลกัไม้ พิณไม้ รองเท้าสาน ได้เวลาอนัสมควร น าท่านลงเรือกลบัสู่เมืองพาราพัท ให้ท่านได้ชมทศันียภาพของ
ดวงอาทติย์ลับเหล่ียมเขาท่ีทอดยาวรอบทะเลสาบโตบาก่อนเข้านอน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัNiagara Hotel Parapat หรือเทยีบเท่าซึง่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบโตบา 

วันที่สาม พาราพัท - ลองเฮาส์ -น า้ตกซิปิโซปิโซ- เบรัสตากี- อาบน า้แร่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบรัสตากี ซึง่อยู่ห่างไปประมาณ 75 กิโลเมตร ระหวา่งทางแวะเมืองซิมาร์จารันจัง ให้ท่านได้
อบอุน่ร่างกาย ด้วยการดื่มน า้ขิงร้อนๆ จากนัน้น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านปีมาตังเปอร์บา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของชาวบาตกั เผ่า
ซีมาลงักนั ชมรูมาห์โบโลน หรือลองเฮาส์ ซึง่เป็นบ้านของหวัหน้าเผ่าซีมาลงักนัคนท่ี 12 ท่ีช่ือ ตวน ราฮาลิมเป็นบ้าน
ยาวท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีอยู่ของตนเองและภรรยาทัง้ 24 คน สร้างขึน้จากไม้สกัมีเสา 20 ต้น ประดบัหลงัคาด้วยสีแดง 
ด า และขาว ซึง่เป็นตวัแทนของวิถีชีวิต จิตวิญญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และเวทย์มนต์ด า แล้วน าท่านชมน า้ตกซิปิโซปิโซ ซึง่
เกิดจากแมน่ า้ใต้ดินจากท่ีราบสงูคาโร ท่ีไหลออกจากถ า้ข้างทะเลสาบโตบา ไหลบ่าลงสูส่ายธารเบือ้งล่างด้วยความสงู
กว่า 120 เมตร ท าให้เป็นน า้ตกท่ีสงูท่ีสดุในอินโดนีเซีย แล้วน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเบรัสตากี เมืองตากอากาศซึ่ง
ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูคาโร มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 4,594 ฟิต หรือ 1,400 เมตร ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่สถานท่ีอาบน า้แร่ จากธารน า้ร้อนภูเขาไฟ น า้แร่ท่ีอินโดนีเซีย มีช่ือเสียงเป็นอนัดบัสองในโลก รองจากออน

เซนท่ีญ่ีปุ่ น ซึง่การแช่น า้แร่นัน้เช่ือกนัวา่จะท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่สดใส ช่วยให้เลือดลมไหวเวียนดี 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสูท่ี่พกัGrand Mutiara Hotel Berastagiหรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี เนินเขากุนดาลิง -ลุมพนีิวนา- เมดาน - Factory Outlets 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึน้เนินเขากุนดาลิงชมทิวทศัน์ของเมืองเบรัสตากี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟซิบายกั และภูเขาไฟซินาบุง มี
ต านานเล่าขานถึงท่ีมาของช่ือเนินเขานี ้ว่ามาจากประโยคภาษาอังกฤษว่า กู๊ดบาย ดาร์ลิง เน่ืองจากเนินเขานีเ้ป็น
สถานท่ีกล่าวค าอ าลาของชายองักฤษต่อคู่รักชาวพืน้เมือง จึงมีการสร้างรูปปัน้ของคู่รักขึน้ท่ีเนินเขากุนดาลิง แวะชม
ตลาดสินค้าเกษตร เลือกซือ้หาผลไม้นานาชนิด รวมถงึผลไม้เมืองหนาว อาทิ พลบัสด เสาวรส สละอินโด 
น าท่านเดินทางชมลุมพินีวนา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสร้างในศิลปะพม่าเลียนแบบเจดีย์ชเวดากอง โดย
นิมนต์พระสงฆ์และอบุาสก 1,500 กวา่คนจาก 24 ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2553  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แล้วเดินทางสู่เมืองเมดาน ซึ่งอยู่ห่างออกไป 50 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านช้อปปิง้เสือ้ผ้า และ

สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั ณ Factory Outlets  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกัSwiss-Belinn / Novotel Soechi หรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า เมดาน - พระราชวังไมมุน- มัสยดิประจ าเมือง - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชมสถาปัตยกรรมแปลกตาในเมืองเมดาน เมืองเก่าซึง่สร้างขึน้ตัง้แตปี่ 2133 (เทียบเท่ากบัปีแรกในสมยัสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช แห่งอยุธยา) จนต่อมาได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดา ท าให้มีการเพาะปลูกยาสูบ และ
กลายเป็นเมืองส าคญัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน าชมพระราชวังไมมุนซึ่งสร้างขึน้โดยสุลต่านแห่งดิลี ในปี 2431 มี
ความงดงามโดดเดน่ด้วยการผสมผสานระหวา่งศิลปะมาเลย์ อิสลาม สเปน อินเดียแบบโมกลุ และอิตาเลียน ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตัวอาคารเป็นเรือน 2 ชัน้ แบ่งเป็น 3 ปีก ปัจจุบันเปิดให้ชมเฉพาะห้องโถง ท่ี
ประดิษฐานพระราชบลัลงัก์สีเหลืองทอง ซึง่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัไมมนุยงัคงใช้
เป็นท่ีพ านกัของเชือ้พระวงศ์ของสลุต่านแห่งดิลี นอกจากนี ้ห่างจากพระราชวงัไมมนุประมาณ200 เมตร ท่านจะได้พบ
กับมัสยิดประจ าเมืองเมดาน ซึ่งสร้างขึน้ในปี 2449 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลนัดา ใช้หินอ่อนจากอิตาลีและ
เยอรมนี และกระจกสีจากจีน ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ โดยโดมมีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบน มีการประดบั
ภายในด้วยภาพเขียนลวดลายดอกไม้และพรรณพฤกษา ท าให้เป็นมสัยิดท่ีงดงามท่ีสดุในจงัหวดัสมุาตราเหนือ 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
15.50 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอเชีย เท่ียวบินท่ี QZ 154 
17.45น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

(สงกรานต์) เม.ย. 13-17 21,900.- 21,900.- 20,900.- 19,900.- 5,500.- 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจรและคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถงึคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่านตอ่ห้องเดก็พกัรวม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ีรถรับสง่ อาหารตามท่ีระบุในรายการ รวมถงึการลอ่งเรือในทะเลสาบโตบา 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการท่องเท่ียว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์มินิบาร์อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากท่ีระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ 
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม (7%) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (3%) 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการ
สละสิทธิเรียกร้องเงินคา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมราคา หรืออตัราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีท่ีมีผู้จองทวัร์ไมถ่งึ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าท่ีนัง่ละ 10,000 บาท โดยส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 

ทัง้นี ้กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อท่ีนัง่, 
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อยกว่านัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินแต่ทัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 
รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น เท่ียวบินเหมาล า ซึง่บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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6. โรงแรมในสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเมืองหลายแห่งไม่มีลิฟต์ให้บริการ ในกรณีท่ีท่านใช้รถเข็น กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 
เพ่ือท่ีจะได้ร้องขอห้องพกัท่ีมีความสะดวกในการให้บริการส าหรับท่าน 


