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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

- วดัอูลูวาต ู(Uluwatu Temple) วัดทีต่ัง้อยู่

บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร  

- วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับ

ฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล”ี 

- วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) เป็น

วัดทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของเกาะบาหล ี

รายรอบดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงาม 

- บาหลสีวงิค ์(Bali Swing Family) 

เพลดิเพลนิกับการน่ังชงิชา้ ถา่ยรปูกับรังนก 

พรอ้มชมกาแฟขีช้ะมดทีม่กีลิน่หอมชวนลิม้ลอง   

- วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) เป็น

วัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณ

รมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนต์

ขลัง     

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: ส.ค. –ธ.ค.62 

ราคาเร ิม่ตน้ 22,900.- 

อนิโดนเีซยี  

Bali Journey  

4วนั 3คนื  
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      ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62         24,900.- 

วนัที ่11-14 ต.ค. 62         23,900.- 

วนัที ่12-15 ต.ค 62         22,900.- 

วนัที ่20-23 ต.ค 62         24,900.- 

วนัที ่25-28 ต.ค 62         23,900.- 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 62         24,900.- 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 62         23,900.- 

วนัที ่21-24 ธ.ค. 62         22,900.- 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 62         25,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63         25,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63         25,900.- 

 

 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-บาหล-ีอนุสาวรยีม์หาภารตะ-คตูา้-วัดอูลวูาต-ูหาดจมิบา

รัน  
X ✈ �  

Bedrock Hotel Kuta  

หรอื เทยีบเทา่ 

2 
วัดเตยีรต์าอัมปีล (วัดตมัปะซริงิ) -ตลาดปราบเซยีน-หมู่บา้นคนิตา

มณี-วัดเลมปูยางค-์ปุระเบซากหิ ์
�  �  �  

    Pertiwi Hotel Ubud 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
บาหลสีวงิค-์Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตนั-ทานาตล์อต-

Kecak Dance 
�  �  �  

Pertiwi Hotel Ubud  

หรอื เทยีบเทา่ 

4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรุงเทพฯ �  �  ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บาหล ี– อนสุาวรยีม์หาภารตะ – คตูา้ – วดัอลูวูาต ู– หาดจมิบารนั 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ให ้

การตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

08.50 น.   นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

14.15 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์

ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท 

อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองกําลงัชาวอนิโดนีเซยี วีรบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมื่อตก

อยู่ในวงลอ้มของกองกําลงัชาวดตัช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิ

แห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางสู ่คตูา้ อยู่ทางตอนใตข้องบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วใน

บาหลทีีม่พีืน้ทีต่ดิทะเล ซึง่เป็นแหลง่รวมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบบาหลดีัง้เดมิ อีก

ทัง้ยังมีชายหาดที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวยามคํ่าคนื ที่ไดร้ับความนิยมสงูสุดใน

ประเทศอนิโดนีเซยี นําผ่านชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ ซ ึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ี

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสูร้บของเทพในตํานานมหากาพย์มหาภารตะ เกี่ยวกับความ

ขัดแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลาย

ไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพีันธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมาก กลา่วกนัว่านี่

คอืการตอ่สูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซ ึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่าย

ปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดัอูลูวาตู ( Uluwatu 

Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียง

ใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดสาํคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่

11 มกีารบูรณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัด

แบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชือ่ คือ สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิ

เป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่า

เกรงขามเป็นผูพ้ทิกัษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดบัดว้ยรูปสลกัพระพฆิเณศ ชัน้

สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาว

ฮนิดทูีจ่ะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ต่างๆ 

เนื่องจากมีฝูงลงิจํานวนมากทีอ่าศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุดทีส่วยงามแห่ง

หนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทติยก์ําลังลับขอบฟ้า นําท่านเดนิทางสู่หาด จมิบา

รนั  เป็นหาดทีม่คีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นทีต่ัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็น

ระเบยีบยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโรแมน

ตกิ 

ค า่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนู ซฟีู๊ ดสไตล์

บาหล ีทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิ รมิชายหาดจมิบารนั 

 
 พกัที ่Bedrock Hotel Kuta ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ตลาดปราบเซยีน - หมูบ่า้นคนิตามณี-วดัเลม

ปยูางค-์วดัเบซากหิ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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นําท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทย

มักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหา

เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือของตน เป็น

อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กัน

ว่าทําใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกับบ่อ

น้ําศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมน้ํีาผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอน

ทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน้ําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้

ราวศตวรรษที ่10 บ่อน้ําพุศกัด ิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสกัการะของ

ชาวบาหล ีชาวบาหลีเชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน้ํา จะเป็นสริมิงคลและขับไล่ส ิง่เลวรา้ย และ

รักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ชาํระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน้ํ่าพุแห่งนี้

เป็นจํานวนมาก จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

สนิคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผา้,ของที่ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,

กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมาย จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง 

หมูบ่า้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห์ ที่

สวยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถู่กปกคลุมไปดว้ยหมอก

และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟบารต์ูห ์

ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิข ึน้จากการยุบตัว

ของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจ 

บา่ย 

 

 

ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟบารต์ูห ์ทีต่ัง้อยู่บนระดับความสงูกว่า 1,717 เมตร และ 

ทะเลสาบบารต์หู ์ทีเ่กดิข ึน้จากการยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน 

อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่วดัเลมปูยางค ์

(Pura Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ทีส่ะทอ้นศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหลตีาม

คตคิวามเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูทีแ่บ่งพืน้ทีข่องวัดเป็น 3 สว่นเหมือนกับร่างกาย

มนุษย ์(สว่นศีรษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นทีป่ระทับขององคพ์ระ

ศวิะ หนึง่ในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรมีูรต)ิ ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ใหท้่านอสิระ

ถา่ยภาพกบัประตหูนิขนาดใหญ่ ทีม่ฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึง่ในภเูขาทีย่ังคงมพีลงั

บนเกาะบาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหิ ์(Besakih Temple) ซ ึง่ถอืว่าเป็น

วัดคูบ่า้นคูเ่มอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ และศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุในบาหล ีวัดเบซารก์หิแ์ห่งนี้ถอืเป็นมารดร

แห่งมวลวหิาร (Mother Temple) เนื่องจากเป็นสถานทีส่วดบูชาทีใ่หญ่และสําคัญทีส่ดุ

ของบาหล ี
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่Pertiwi Hotel Ubud ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 บาหลสีวงิค-์Coffee Plantation-วดัอรูนัดานบูราตนั-ทานาตล์อต-Kecak Dance 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําท่านสู่ บาหลสีวงิค ์(Bali Swing Family) สนุกสนานกับการน่ังชงิชา้ท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีส่วยงาม (รายการนี้ ไม่รวมค่าน่ังชงิชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิ

กบัการถา่ยภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาต ิระหว่างนัน้ใหท้่านไดช้มการทํา

กาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอรูนัดานบูราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่

สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่ีความสวยงามและมี

มนตข์ลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร 

สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพื่อใชทํ้าพธิีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไว ้

เพือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน้ําทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะ

มีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อีกทั ้งยังเป็น

สญัลักษณ์ทีใ่ชต้ีพมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอนิโดนีเซีย นํา
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ทา่นเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ชมววินา

ข ัน้บนัได   จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ วดัทานาหล์อต  ไดร้ับฉายาว่า"วัดที่มีทวิทัศน์

สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่ง

นี้เป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนชายหาด

รมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  

เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้

สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดงั ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุทศิใหแ้ก่เทพ

เจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติย์

ใกลล้าลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงามจากนัน้นําทา่นชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์

ระบําไฟบูชาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหว่าง

หนุมานและทศกณัฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่Pertiwi Hotel Ubud ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่Pandawa Beach ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับบรรยากาศรมิทะเล อสิระ

ถา่ยภาพทะเลสฟ้ีาคราม และภเูขาหนิทีถ่กูแยกเป็นสองฝ่ังดว้ยถนนทีต่ัดผ่านเป็นทางเขา้

หาด 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport” 

17.40 น. นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) 

เทีย่วบนิที ่TG432 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรม : อนิโดนเีซยี Bali Journey 4วนั 3คนื โดยสายการบนิไทย [TG] 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62 24,900 24,900 23,900 22,900 13,900 3,900 

วนัที ่11-14 ต.ค. 62 23,900 23,900 22,900 21,900 14,900 3,900 

วนัที ่12-15 ต.ค 62 22,900 22,900 21,900 20,900 13,900 3,900 

วนัที ่20-23 ต.ค 62 24,900 24,900 23,900 22,900 15,900 3,900 

วนัที ่25-28 ต.ค 62 23,900 23,900 22,900 21,900 14,900 3,900 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 62 24,900 24,900 23,900 22,900 13,900 3,900 
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วนัที ่07-10 ธ.ค. 62 23,900 23,900 22,900 21,900 14,900 3,900 

วนัที ่21-24 ธ.ค. 62 22,900 22,900 21,900 20,900 13,900 3,900 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 62 25,900 25,900 24,900 23,900 14,900 3,900 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 25,900 25,900 25,900 24,900 12,900 3,900 

วนัที ่30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 25,900 25,900 25,900 24,900 12,900 3,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที 
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 
ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการบนิ

กําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ
อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง

มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 

10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยี มมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศอนิโดนีเซยี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 


