
 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  
 
- มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ (Borobudor)  

ศาสนสถานของศาสนาพทุธที�ใหญท่ี�สดุในโลก 
- วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก

จาก Unescoในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรัมบานัน
ของฮนิด ู

- หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นี1เป็นจดุชมววิ 
ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที�สวยงาม
ที�สดุ ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็น
สบายตลอดทั 1งปี 

- วดัทานาหล์อต  )Pura Tanah Lot ) ไดรั้บ
ฉายาวา่ "วดัที�มทีวิทศันส์วยงามที�สดุของบาหลี ” 

- วดับราตนั )Pura Ulundanu Bratan) เป็น
วดัที�สําคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตั 1งอยูบ่รเิวณ
รมิทะเลสาบบราตนัที�มคีวามสวยงามและมมีนต์
ขลงั     

โดยสายการบนิการดูา้ 
อนิโดนเีซยี [GA] 

เดนิทาง: เม .ย .- ก.ค . 62 
ราคาเร ิ>มตน้ 27,900.- 

BHT9190444 ทวัรอ์นิโดนเีซยี มหศัจรรย ์บาหล ี 
บโุรพทุโธ 5วนั 4คนื  



 

      กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที> 04-08 เม.ย. 62   27,900.- 

วนัที> 12-16 เม.ย. 62   29,900.- 

วนัที> 13-17 เม.ย. 62   32,900.- 

วนัที> 14-18 เม.ย. 62   32,900.- 

วนัที> 24-28 เม.ย. 62   27,900.- 

วนัที> 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที> 08-12 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที> 16-20 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที> 29 พ.ค.- 02 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที> 05-09 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที> 12-16 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที> 19-23 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที> 26-30 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที> 03-07 ก.ค. 62   27,900.- 

วนัที> 13-17 ก.ค. 62   27,900.- 

วนัที> 25-29 ก.ค. 62   27,900.- 

 

 

รายการนีLไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ>นและคนขบัรถ รวม 25 USD/ทรปิ/ทา่น 
** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที>ยง คํ>า โรงแรมที>พกั 

1 กรงุเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้ X ✈ �  Jayakarta Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

2 
มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-พระราชวังสลุตา่น-พระราชวังนํ1า-วัดพ
รามนันต-์ยอรค์ยาการต์า้-บาหล ี �  �  �  Bedrock Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
ระบําบารองแดนซ-์ศนูยผ์า้บาตกิ-ศนูยเ์ครื�องเงนิ-หมูบ่า้นคนิตา
มณี-ชมววิภเูขาไฟบารต์หู-์วัดเตยีรต์าอมัปีล (วัดตัมปะซริงิ)-ชอ้ป
ปิ1งตลาดปราบเซยีน 

�  �  �  Bedrock Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

4 
วัดทามันอายนุ (วัดเม็งว)ี-เทอืกเขาเบดกูลั-ทะเลสาบบราตัน-วัดอู
ลันดานูบราตัน-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน �  �  �  

Bedrock Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

 

5 บาหล-ีจาการต์า้-กรงุเทพฯ 
�  ✈ X 

 
 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที> 1 กรงุเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้ 
11.30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 1น 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G 

สายการบนิ การร์ูดา้ อนิโดนเีซยี โดยมีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

14.10 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่จาการต์า้ โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี เที�ยวบนิที� 
GA867 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3.35 ชั�วโมง 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 
** เพื>อรอเปลี>ยนเครื>อง ** 

20.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ยอรค์ยาการต์า โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี เที�ยวบนิที� 
GA258 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 1.25 ชั�วโมง 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ยอรค์ยาการต์า (Adi Sucipto International Airport)  
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

คํ>า  รบัประทานอาหารคํ>า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที> Jayakarta Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที> 2 
มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-พระราชวงัสลุตา่น-พระราชวงันํ Lา-วดัพรามนนัต-์ยอรค์ยา
การต์า้-บาหล ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที�
ใหญ่ที�สุดในโลกสรา้งขึ1นโดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน 
สันนษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที� 7-9 หรอืพุทธศักราช 1393 ตั 1งอยู่ทางภาคกลาง
ของเกาะชวา บนที�ราบเกฑุ ทางฝั�งขวาใกลก้ับแม่นํ1าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถปูบโุรพุทโธ อันงดงามนั1นรังสรรคข์ึ1นดว้ยความ
รักความศรัทธาอย่างเปี� ยมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิัย ประตมิากรรมแต่ละ
ชิ1นไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอื
จักรวาล โดยสรา้งขึ1นจากหนิลาวา มพีื1นที�โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรง
ดา้นฐานเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีันไดและซุม้ประตขูึ1น
สู่มหาเจดีย ์ซึ�งมีทั 1งหมด 10 ชั 1น ชั 1น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี�เหลี�ยม ส่วนชั 1นที� 7-10 มี
ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยขั 1นบันไดใหญ่ 4 ขั 1น 
กําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษย์
ที�ยังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกบัความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บ สว่น
นี1จัดอยู่ในขั 1นกามภูม ิในสว่นที�สอง คอืส่วนบนของฐานนั1น ผนังทั 1งดา้นนอกดา้นในมรีูป
สลักเรื�องราวเกี�ยวกับพุทธประวัตแิละชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนี1ถอืเป็น
ขั 1นรปูภมู ิคอืขั 1นตอนที�มนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นที�สาม คอืสว่น
ของฐานกลมที�มเีจดยีท์รงระฆังควํ�า จํานวน 72 องค ์แต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรปู ตั 1ง
เรยีงรายอยู ่3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึ�งเป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพุทโธ 
จํานวน 72 นั1น หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 
และฐานพระเจดยีท์ี�เป็นรูปบัวผลบิานนั1นบ่งบอกถงึการรูต้ื�นและเบกิบาน ส่วนพระเจดีย์
องคใ์หญนั่1นภายในไมไ่ดบ้รรจสุ ิ�งใดไว ้อาจสื�อใหเ้ห็นถงึความวา่ง อนัถงึที�สดุของนพิพาน
แลว้ ย่อมไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนี1ถอืเป็นขั 1นอรูปภูม ิที�มนุษยไ์ม่ผูกพันกับทาง
โลกอกีต่อไป จากนั1นนําท่านสู่ ศูนยเ์ครื�องเงนิ ท่านจะไดช้มการสาธติการทําเครื�องเงนิ
อย่างละเอยีด โดยชา่งฝีมอืที�ประณีต จากนั1นนําท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรอื 
เป็นวัดที�ไดส้รา้งขึ1นเป็นที�สําหรับเก็บนํ1าศักดิ[สทิธิ[เพื�อชําระลา้งจติใจก่อนเขา้ไปสู่มหา
วหิารบุโรพุทโธ จากนั1นนําท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ�งถือเป็นวัดที�เก่าแก ่



 

โดยสันนษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลี�ยกันกับบโุรพุทโธ โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร 
(Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี1ตั 1งอยู่ที�หมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กโิลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์
วัดแห่งนี1ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั�งไดรั้บการบูรณะในปี 
1897 ในปัจจุบันยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยู่ในวัดนี1 ซึ�งในระหวา่งการบรูณะบโุรพุทโธ นัก
โบราณคดกี็พากันประหลาดใจที�พบว่า วัดทั 1ง 3 แห่งนี1 ตั 1งอยู่ในตําแหน่งที�เป็นเสน้ตรง
เดียวกัน ทําใหนั้กโบราณคดีส่วนหนึ�งเชื�อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ 
ส่วนหนึ�งของบุโรพุทโธ  บรรยากาศรมิฝั� งทะเลยามอาทิตย์ใกลล้าลับขอบฟ้าที�แสน
งดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชม “Kraton Yogyakarta” หรอื “พระราชวงัสลุตา่น” ที�เต็มไปดว้ยสิ�งของลํ1าคา่
ในวัง และเครื�องใชต้า่งกอ่นที�กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลี1ภัยและเปลี�ยนการปกครอง ชมวังเม
กะลัง และเครื�องบรรณาการตา่งๆ และหอ้งเก็บโบราณวัตถแุละสิ�งลํ1าค่าสมัยกอ่น ประวัติ
ต่างๆ ที�มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา…จากนั1นนําท่านชม 
พระราชวงันํ Lา “Tamansari Water Palace”  เป็นสถานที�พักผ่อนของสลุต่าน ภายในมี
สระขนาดใหญ่ เพื�อใหส้าวสรรกํานัลในว่ายนํ1าเล่นเบกิบานสําราญใจ โดยมีอาคารที�
ประทับของสลุตา่นอยูใ่กล ้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ยา่งชดัเจน สว่นสระวา่ยนํ1า
ของมเหส ีและธดิาของสลุตา่นจะแยกออกไปตา่งหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที�
ยังคงความสวยงาม จากนั1นนําท่านชม วดัพรามนนัต ์ซ ึ�งไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก
จาก Unesco ในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรัมบานันของฮนิด ูสรา้งเสร็จราวปี 856 เพื�อฉลอง
ชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอดราชวงศ์สันชัย) วหิารปรัมบานัน ตั 1งอยู่ที�
หมู่บา้นปรัมบานัน ทางทิศตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานันเป็นสิ�งก่อสรา้งที�มี
ความสําคัญไมย่ิ�งหยอ่นไปกวา่บโุรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดทูี�ใหญ่ที�สดุ
ในอนิโดนีเซยี วหิารแหง่นี1มเีทวาลัยหลักขนาดใหญ ่3 หลังดว้ยกนั คอื องคป์ระธานหลัง
กลางที�ใหญท่ี�สดุ เดน่ที�สดุ และสงูที�สดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที�สรา้งขึ1นถวาย
แดพ่ระอศิวร อกี 2 หลังเล็กลงมา แบง่เป็นเทวาลัยทศิเหนือที�สรา้งถวายแดพ่ระนารายณ์ 
และเทวาลัยทศิใตท้ี�สรา้งขึ1นถวายแด่พระพรหม นอกจากนี1ปรัมบานันยังมเีทวาลัยขนาด
เล็กรายรอบอกีรว่ม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึรปูปั1นรปูสลักอกีมากมาย ซึ�งดว้ย
ความเกา่ ความเกา๋ ความขลัง ความงาม ความยิ�งใหญ่อลังการและความสําคัญแห่งรอย
อดตีในศาสนาฮนิด ู

คํ>า  รบัประทานอาหารคํ>า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.45 น. ออกเดนิทางจากยอรค์ยากาตา้ร ์เพื�อเดนิทางสู ่เมอืงเดนพาซาร ์ โดยสายการบนิ การ์

รดูา้ อนิโดนเีซยี เที�ยวบนิที� GA254 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 1.25 ชั�วโมง 
23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี

ผ่านขั 1นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั1นนําท่านเขา้สู่ที�พักใหท้่านไดพั้กผ่อนตาม
อธัยาศัย 

  พกัที> Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที> 3 ระบําบารองแดนซ-์ศนูยผ์า้บาตกิ-ศนูยเ์ครื>องเงนิ-หมูบ่า้นคนิตามณี-ชมววิภเูขา
ไฟบารต์หู-์วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ)-ชอ้ปปิL งตลาดปราบเซยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 
 

จากนั1นนําทา่นชมการแสดงระบํา บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพื1นบา้น
ที�มชีื�อเสยีงของเกาะบาหลซีึ�งนําเสนอเรื�องราวการตอ่สูร้ะหวา่ง บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน 
ซึ�งมหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษา
มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตัวละครที�เป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชั�วรา้ย สลับฉากดว้ยการรา่ย
รําแบบบาหลีดั 1งเดมิที�สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือไดว้่าเป็นนาฏกรรม
ศักดิ[สทิธิ[ ที�มกีารรา่ยรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนั1น
นําท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึ�งมลีวดลาย
สสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิทั�วไป ศูนยเ์ครื>องเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการทํา
เครื�องเงนิ และเครื�องประดับของใชต้่างๆ ที�มีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้
สง่ออกที�มชีื�อเสยีงของบาหล ีจากนั1นนําท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้น
แห่งนี1เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ที�สวยงามที�สดุ ชมววิทวิทัศน์
ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที�ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั1งปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย 
 

 

จากนั1นนําท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซิริง นําท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดนํ1 าพุศักดิ[ส ิทธิ[ซ ึ�งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซีรงิ (Tampak 
siring) ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิ�งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลัก
อนุสรณ์สถานนี1ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใชใ้น
ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ�งเชื�อกันว่าทําใหร้าชวงศ์ หลังจากเสยีชวีติลงได ้
กลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับบ่อนํ1าศักดิ[สทิธิ[ซ ึ�งปัจจุบันนี1ยังมีนํ1าผุด
ขึ1นมาตลอดเวลาเชื�อกันว่าพระอนิทร์ทรงสรา้งขึ1นตอนที�เจาะพื1นพิภพเพื�อสรา้งบ่อนํ1า
อมฤตชุบชีวตินักรบของพระองค์สถานที�แห่งนี1ถูกสรา้งขึ1นราวศตวรรษที� 10 บ่อนํ1าพุ
ศักดิ[สทิธิ[ใสสะอาดที�ผุดขึ1นจากใตด้นิ เป็นที�เคารพสักการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชื�อ
วา่ถา้ไดม้าอาบนํ1า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิ�งเลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะ
ผูค้นนยิมเดนิทางมาเพื�อชําระร่างกายใหบ้รสิทุธิ[ ที�นํ1าพุแห่งนี1เป็นจํานวนมาก จากนั1นให ้
ท่านอิสระชอ้ปปิ1 งที� ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซื1อสนิคา้พื1นเมืองราคาถูก
มากมายเชน่เสื1อผา้,ของที�ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื1นเมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก 
และสนิคา้พื1นเมอืงอกีมากมาย 

คํ>า  รบัประทานอาหารกลางคํ>า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที> Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที> 4 วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี-เทอืกเขาเบดกูลั-ทะเลสาบบราตนั-วดัอลูนัดานูบราตนั-
วดัทานาหล์อต-หาดจมิบารนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

จากนั1นนําท่านเดนิทางสู ่วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรอืที�เรยีกกันว่า 
วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที�มคีวามสวยงามที�สดุของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชสํ้าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีี�มเีอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึ1นเป็นชั 1นๆสงูขึ1นไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตู
วัดที�ก่อดว้ยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไวอ้ย่างงดงาม จากนั1นเดินทางขึ1นสู ่
เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาที�มอีากาศเย็นตลอดทั1งปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิี
ชวีติการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขั 1นบันได, สวนผัก และ
สวนผลไม ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 
 
 

จากนั1นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  นําท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura 
Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที� สําคัญ  1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั 1งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตันที�มคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาที�สวยงามบนความ
สงูจากระดับนํ1าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึ1นในชว่งศตวรรษที� 17 เพื�อใชทํ้าพธิกีรรม
ทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรา้งไวเ้พื�ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ1าทอ้ง
ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นี1จะมศีาลาซึ�งมหีลังคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ย
ฟางซอ้นกันถงึ 11 ชั 1น อีกทั 1งยังเป็นสัญลักษณ์ที�ใชต้ีพิมพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 
50,000 รูเปีu ยะห์ของอนิโดนีเซีย จากนั1นนําท่านเดินทางสู่ วดัทานาหล์อต (Pura 
Tanah Lot)  ไดรั้บฉายาว่า"วัดที�มีทิวทัศน์สวยงามที�สุดของบาหลี" คําว่า ทานา 
แปลวา่โลก คําวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชื�อวา่วัดแหง่นี1เป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกนัของ
ธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดที�ตั 1งอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยื�นออกไป
ในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลานํ1าขึ1นจะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล 
เวลานํ1าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี1สรา้งขึ1นโดยนักบวชฮนิดชูื�อ ดัง ฮยัง นริาร์
ธา  ในสมัยศตวรรษที� 11 เพื�ออุทศิใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บ
ภาพสวยของบรรยากาศรมิฝั�งทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าที�แสนงดงาม จากนั1นนํา
ท่านเดนิทางสู่หาด จมิบารนั  มีความยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที�ตั 1งของรา้นอาหาร
ทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติย์
อสัดงที�แสนโรแมนตกิ 

คํ>า  รบัประทานอาหารกลางคํ>า ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนซูฟีู้ ด สไตลบ์าหล)ี 
  พกัที> Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที> 5 บาหล-ีจาการต์า้-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport” 
09.25 น. ออกเดนิสูเ่มอืงจาการต์า้ โดยสายการบนิ การร์ูดา้ อนิโดนเีซยี เที�ยวบนิที� GA403 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 2.05 ชั�วโมง 
10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 

** เพื>อรอเปลี>ยนเครื>อง ** 
12.40 น. ออกเดินทางจากเมืองจาการ์ต า้ สู่  กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การ์รูด ้า 

อนิโดนเีซยี เที�ยวบนิที� GA868 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3.35 ชั�วโมง 
16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์บาหล ีบโุรพทุโธ 5วนั 4คนื โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี 
(GA) 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัxว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัที> 04-08 เม.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 12-16 เม.ย. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 13,900 5,900 

วนัที> 13-17 เม.ย. 62 32,900 32,900 31,900 30,900 13,900 5,900 

วนัที> 14-18 เม.ย. 62 32,900 32,900 31,900 30,900 13,900 5,900 

วนัที> 24-28 เม.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 08-12 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 16-20 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 29 พ.ค.- 02 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 05-09 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 12-16 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 19-23 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 26-30 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 03-07 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 13-17 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที> 25-29 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  
ราคานีLรวมรายการทวัร+์ต ัpวเครื>องบนิ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี>ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

 

 

เง ื>อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน



 

เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั1งใน
กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี1าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อทา่นทําการซื1อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ1นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีLรวม 

1.  คา่ตัxวเครื�องบนิไป-กลับ ชั 1นประหยัด 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื1อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี1ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี1ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ1ามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ1าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ1าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทรปิ/ทา่น 
 
 
 
 
 
 

เง ื>อนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอน
เงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั1น 



 

2.     สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.     หากท่านที�ตอ้งการออกตัxวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครั 1ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไม่รับผดิชอบ  
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ1น 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้งการดูแลพิเศษ นั� งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ 1งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นที>เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีม

คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนื>องจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที>พกัและต ัpว

เครื>องบนิ มฉิะน ัLนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
เง ื>อนไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้
มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการคนืคา่มดัจําทั 1งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ1นไป คนืเงนิทั 1งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึ1นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั 1งจากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทั 1งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั 1งสิ1นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ั 1งนี1ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา
ตัxวทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดเนื�องจากคา่
ตัxวเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั1นๆ 

 

เง ื>อนไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิ[ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี1 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ1นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ[และจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 1งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี1คดิตามราคาตัxวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัxวเครื�องบนิปรับสงูขึ1น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ที�จะปรับราคาตัxว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ[ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั1น 



 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 1งสิ1น แตทั่ 1งนี1ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ[การจัดหานี1โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั 1งสิ1น 
11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั1น 
12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั 1งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ 1งหมดนี1แลว้ 
14.  โรงแรมที�พักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ[ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยีตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั1น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ1นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 1งสิ1น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ[ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

17.  ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ัpวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง มิ
เชน่น ัLนทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัLงส ิLน 

18.   ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ัpวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัLงม ิ
เชน่น ัLนทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัLงส ิLน 

 

 

 


