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INDONESIA 
อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

โดยสายการบนิไทย (TG) 

4 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัร ์  อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

 บนิหรโูดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย 

 ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาหล์อต 
 ชม วดัอุลนัดานูบราตนั วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสา 

 ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ูทีส่วยทีสุ่ด 

 สุดคุม้...พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอูลูวาต ู - ระบ าไฟ Kacak Fire Dance  

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  

                         การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหวัหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกD 

08.50 น.ay  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลา 

                      เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 

 บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแหง่นี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลังชาว

อนิโดนีเซยี วรีบรุุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวัิตอินิโดนีเซยีเพือ่

อสิรภาพ สนามบนิแหง่นี้ตัง้อยู่หา่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นชม วดัอูลูวาต ู( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิ

ทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้ง

ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีภายในวัดแบง่เป็น 

3 สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวัูดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง

กลาง ประตถัูดไปมรีปูสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตูประดับดว้ยรูปสลัก

พระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวด

บชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ต่างๆ เนื่องจากมฝีูงลงิจ านวนมากทีอ่าศัยอยู่ใน

วัดแหง่นี้ วัดนี้จัดไดว้า่เป็นจุดทีส่วยงามแหง่หนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลังลับขอบฟ้า จากนั้นน าท่านชม 

ระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบชูาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวการต่อสู ้

ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ - บาหล-ีวัดอลูวูาต ู- ระบ าไฟ Kacak Fire Dance 

หาดจมิบารัน 
   Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

2 ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครือ่งเงนิ–หมูบ่า้นคนิตามณี–ชมววิภเูขาไฟบาร์
ต–ูวัดเตยีตารอ์ัมปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

         Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 วัดทามันอายนุ - เทอืกเขาเบดกูลั - วัดอลูันดานู บราตัน  – ชม

กาแฟขีช้ะมด – วัดทานาหล์อต  
   Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 สวนพระวษิณุ - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ     

     เครือ่งโบอิง้ 747-700 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภูเขาไฟบารต์ูห ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล – ชอ้ปป้ิงตลาด

ปราบเซยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ

ทั่วไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้่างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแหง่นี้เป็นจุด
ชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์ูหท์ีถู่กปก

คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ต ์
 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟบารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิขึน้จาก

การยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นตมัปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล () วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะ

เรยีกกนัว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใช ้

เวทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี

ปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัด

ทา่นจะไดพ้บกบับ่อน ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุันนี้ยังมนี ้าผุดข ึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอน

ทีเ่จาะพืน้พภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้ราวศตวรรษที ่10 
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บ่อน ้าพุศกัด ิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้า

อาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขบัไลส่ ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพื่อช าระ

ร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไม ้

แกะสลกั และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

วดัทามนัอายุน - เทอืกเขาเบดกูลั - วดัอลูนัดาน ูบราตนั  – ชมการผลติกาแฟขีช้ะมด – วดัทานาหล์อต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun 

Temple) หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเม็งว ี( The Royal temple of 
Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ีสรา้ง

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์อง
ราชวงค์เม็งว ีใชส้ าหรับประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราช
วงคเ์ม็งว ีใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ในการสรา้ง

โดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงาม
ของก าแพง, ประตวัูดทีก่อ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไว ้
อยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล เทอืกเขาที่

มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิี
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ชวีติการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่างๆ เชน่ การท านาขัน้บันได, สวนผัก และสวนผลไม ้จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าทา่นชม วัดอลูันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของ
เกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภูเขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทางศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้ง

ไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นี้จะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู 
หรอื เมร ุมงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ปูลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์
ของอนิโดนีเซยี หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยังแหล่งผลติกาแฟขีช้ะมด กาแฟขีช้ะมดนั้นถอืเป็นกาแฟขึน้ชือ่ของ

บาหล ีใหท้า่นไดรั้บชมวธิกีารผลติและซือ้เป็นของฝากทีร่ะลกึ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ไดรั้บฉายาว่า"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่า

โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วัดแหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่
บนชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดู

เหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิราร์
ธา  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเลเย็น  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

สวนพระวษิณุ - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม สวนพระวษิณุ (GWK Garuda Wisnu 

Kencana) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ไดแ้ก ่
อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจา้สงูสุดของชาวฮนิดู พระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรีย์

ครฑุ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิระเสรภีาพของชาวฮนิด ู
ซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน ใหท้่านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นที่

ระลึกกับรูป ป้ันขนาดใหญ่ของพระวิษณุ   หรือ เดินชม
บรรยากาศในสวน และสามารถมองเหน็ทัศนียภาพของเวิง้อ่าว

บาหลีตอนใตไ้ดจ้ากที่นี่ไดอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ รา้น
กฤษณา รา้นขายของฝากชื่อดังที่ได ร้วบรวมของฝาก
หลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีหง่นี้ อาท ิเชน่ ขนมพืน้เมอืง

, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครือ่งประดับสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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13.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport  

17.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เทีย่วบนิที ่TG432 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

***ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 8,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 16 USD/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศ

ไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลง

อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี 4D 3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15-18 กมุภาพนัธ ์2561 18,911.- 18,911.- 17,911.- 4,500.- 

15-18 มนีาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

29 ม.ีค.-01 เม.ย. 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

05-08 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

12-15 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

13-16 เมษายน 2561 24,999.- 23,999.- 22,999.- 4,500.- 

14-17 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

19-22 เมษายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

28 เมษายน-01พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

17-20 พฤษภาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

26-29 พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

02-05 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999. 4,500.- 

21-24 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 
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ตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมี

จ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทย อัตรา

คา่บรกิารนี้ ส าหรับเดนิทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้**คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2.  คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4.  หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 30 กก. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

5.  คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

รองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขการยบกเลกิ 

รองทีน่ ัง่ 
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1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.  ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยีไม่มกีารคนื

เงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย   

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

1.     บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศอนิโดนีเซยี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

สอบถามผ่านไลน์ >> คลิก๊ 

 

http://line.me/ti/p/%40sjj3286w

