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อนิโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน 

เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 18,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ-บาหลี-อนสุาวรีย์มหาภารตะ-คตู้า-วดัอลูวูาต-ูหาดจิมบารัน 
วนัท่ี 2   วดัเตียร์ตาอมัปีล (วดัตมัปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบ้่านคนิตามณี-วดัเลมปยูางค์-ปรุะเบซากิห์ 
วนัท่ี 3   บาหลีสวงิค-์ กาแฟขีช้ะมด-วดัอรัูนดานบูราตนั-ทานาต์ลอต-Kecak Dance 
วนัท่ี 4   Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-บาหลี-ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิม
บารัน 

06.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบนิ เท่ียวบนิท่ี TG431 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

สนามบนิแห่งนีต้ัง้ช่ือไว้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ พนัโท อี กสุต ีงรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสู้รบท่ีมาร์
กาเม่ือตกอยู่ในวงล้อมของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใต้
ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
คตู้า อยู่ทางตอนใต้ของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองท่องเท่ียวในบาหลีท่ีมีพืน้ท่ีติดทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรวมวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมแบบบาหลีดัง้เดิม อีกทัง้ยังมีชายหาดท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวยามค ่าคืน ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศอินโดนีเซีย น าผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการสู้รบของ
เทพในต านานมหากาพย์มหาภารตะ เก่ียวกบัความขดัแย้งของพ่ีน้องสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ 
จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึ่งมีพนัธมติรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจ านวนมาก กล่าวกันว่าน่ีคือการต่อสู้ระหว่าง
ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในท่ีสดุแล้วฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครัง้นี ้จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วดัท่ีตัง้อยู่บนหน้าผาริมทะเลท่ีสงูเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตัง้
ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่ริมทะเล สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 มีการบรูณะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
และได้รับการดแูลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตวูัด
แกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตถูัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์
คุ้มครองอยู่เหนือประต ูข้างประตปูระดบัด้วยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ
นัน้ จะอนญุาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดท่ีูจะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวงั แว่นตา, หมวก หรือเคร่ืองประดบั ต่างๆ 
เน่ืองจากมีฝงูลงิจ านวนมากท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้วดันีจ้ัดได้ว่าเป็นจุดท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระอาทิตย์
ก าลงัลบัขอบฟา้ น าท่านเดนิทางสูห่าด จิมบารัน  เป็นหาดท่ีมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตัง้ของร้านอาหารทะเล เรียง
รายเป็นระเบียบยาวนบัร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดนิเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อสัดงท่ีแสนโรแมนตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนู ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศแสนโร
แมนตคิ ริมชายหาดจมิบารัน 

ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี  
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วันที่2 
วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี-
วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิส์ทิธ์ิซึ่งคนไทยมกัจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak 

siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดลูใูช้เวทมนต์แกะสลกัอนุสรณ์สถานนีด้้วยเล็บมือของตน เป็น
อนสุรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเช่ือกันว่าท าให้ราชวงศ์ หลงัจากเสียชีวิตลง
ได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวดัท่านจะได้พบกับบ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งปัจจุบนันีย้ังมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกันว่าพระอินทร์
ทรงสร้างขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสร้างบอ่น า้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองค์สถานท่ีแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 บ่อ
น า้พศุกัดิ์สิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใต้ดิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวร้าย และรักษาโรคตา่งๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ท่ีน า้พแุห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผ้า,
ของท่ีระลกึ,ผ้าพนัคอ,ผ้าโสร่งพืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลกั และสนิค้าพืน้เมืองอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง 
หมู่บ้านคินตามณี หมูบ้่านแห่งนีเ้ป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบาร์ตห์ู และทะเลสาบบาร์ตห์ู ท่ีสวยงามท่ีสดุ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา
ไฟ และทะเลสาบบาร์ตห์ูท่ีถกูปกคลมุไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ ตัง้อยู่บนระดับความสูงกว่า 
1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตห์ู ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตห์ู ท่ีเกิดขึน้จากการ
ยบุตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผา่น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ท่ีสะท้อนศลิปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูท่ีแบง่พืน้ท่ีของวดัเป็น 3 สว่นเหมือนกบัร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชัน้บนสดุจะ
เป็นท่ีประทบัขององค์พระศวิะ หนึ่งในเทพเจ้าสงูสดุ 3 พระองค ์(ตรีมรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูให้ท่านอิสระถ่ายภาพกับ
ประตหูินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาท่ียังคงมีพลงับนเกาะบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเบ
ซากิห์ (Besakih Temple) ซึ่งถือว่าเป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ และศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุในบาหลี วดัเบซาร์กิห์แห่งนีถื้อเป็น
มารดรแห่งมวลวหิาร (Mother Temple) เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสวดบชูาท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุของบาหลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 
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วันที่ 3 
บาหลีสวิงค์ - กาแฟขีช้ะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาต์ลอต-Kecak 
Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านสู ่บาหลีสวงิค์ (Bali Swing Family) สนกุสนานกับการนั่งชิงช้าท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมค่า
นัง่ชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนัน้ให้ท่านได้
ชมการท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัท่ีส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่

บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 
1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ท าพธีิกรรมทางศาสนาพทุธและฮินดู และสร้างไว้เพ่ืออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพ
แห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 
ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ท่ีใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลับ 
ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ีสดช่ืน ชมวิวนาขัน้บนัได   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต  
ได้รับฉายาว่า"วดัท่ีมีทิวทัศน์สวยงามท่ีสดุของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปใน
ทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินข้ามไปยังตวัวดั
ได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออทุิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้
ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม  
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จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์ระบ าไฟบูชาเทพเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวการตอ่สู้ระหวา่งหนมุานและทศกณัฑ์โดยมีหมูค่นรายล้อมคอยร้องและสง่เสียงเป็นจงัหวะประสาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 

วันที่ 4 Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดนิทางสู่ Pandawa Beach ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมทะเล อิสระถ่ายภาพทะเลสีฟ้าคราม และ
ภูเขาหนิที่ถูกแยกเป็นสองฝ่ังด้วยถนนที่ตัดผ่านเป็นทางเข้าหาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 

17.40 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบนิไทย (Thai airway) เท่ียวบนิท่ี TG432 

20.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-12 ส.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 10,999 
วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 9,999 
วนัท่ี 12-15 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 9,999 
วนัท่ี 20-23 ต.ค 62 19,999 18,999 17,999 4,500 10,499 
วนัท่ี 25-28 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 9,999 
วนัท่ี 05-08 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 10,999 
วนัท่ี 07-10 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 9,999 
วนัท่ี 21-24 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 9,999 
วนัท่ี 28-31 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 10,999 
วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 10,999 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 10,999 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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