
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 21,900.- 

                    รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

Wonderful !! อนิโดนเีซยี  บาหล ี4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์ Wonderful !! อนิโดนเีซยี บาหล ี
 
•วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วดัทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร  
•วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี  
•วดัเลมปยูางค ์(Lempuyang Temple) เป็นวดัทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของเกาะบาหล ีรายรอบดว้ยทวิทัศน์
ทีส่วยงาม 
•บาหลสีวงิค ์(Bali Swing Family) เพลดิเพลนิกับการน่ังชงิชา้ ถา่ยรปูกับรังนก พรอ้มชมกาแฟขีช้ะมดทีม่กีลิน่
หอมชวนลิม้ลอง   
•วดับราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวดัทีส่ําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตันที่
มคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง     



 

 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่08-11 ม.ีค. 62 25,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 1 เม.ย. 62 25,888.- 

วนัที ่05-08 เม.ย. 62 27,888.- 

วนัที ่12-15 เม.ย. 62 27,888.- 

วนัที ่28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่10-13 พ.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62 25,888.- 

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 

1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

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

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิกรุ๊ปของ
สายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

08.50 น.  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG431 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

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

บาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชื่อไวเ้พื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู ้

บัญชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาว

ดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยูห่่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพาร์

ซา่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัด

หมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่คตูา้ อยูท่างตอนใตข้องบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วใน

บาหลทีีม่พีืน้ทีต่ดิทะเล ซึง่เป็นแหลง่รวมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบบาหลดีัง้เดมิ อกีทัง้ยงัมชีายหาด

ทีส่วยงาม และแหล่งท่องเที่ยวยามคํ่าคืน ทีไ่ดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศอนิโดนีเซยี นําผ่านชม 

อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสูร้บของเทพใน

ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เกีย่วกับความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพ และ

ตระกลูปาณฑพ จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวน

มาก กล่าวกันว่านี่คอืการต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั่ว ซึง่ในทีสุ่ดแลว้

ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอูลูวาต ู( Uluwatu Temple ) 

วัดทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัด

สําคัญ 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 

และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชือ่ คือ สวรรค ์มนุษย ์และ 

ภตูผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรปูปีกครฑุตัง้อยูส่องขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็น

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-บาหล-ีอนุสาวรยีม์หาภารตะ-คตูา้-วัดอลูวูาต-ูหาดจมิบารัน  X ✈ �  Pertiwi Hotel 
Ubud หรอื เทยีบเทา่ 

2 
วัดเตยีรต์าอมัปีล (วดัตัมปะซริงิ) -ตลาดปราบเซยีน-หมูบ่า้นคนิตา
มณี-วัดเลมปยูางค-์ปรุะเบซากหิ ์

�  �  �      Pertiwi Hotel 
Ubud หรอื เทยีบเทา่ 

3 
บาหลสีวงิค-์Coffee Plantation-วัดอรัูนดานูบราตัน-ทานาตล์อต-
Kecak Dance 

�  �  �  Bedrock Hotel 
Kuta หรอื เทยีบเทา่ 

4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรงุเทพฯ �  �  ✈  



 

 

หนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยูเ่หนอืประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลักพระพฆิเณศ ชัน้

สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวด

บชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ตา่งๆ เนือ่งจากมฝีงูลงิจํานวนมาก

ทีอ่าศัยอยูใ่นวัดแหง่นี ้วัดนีจั้ดไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามแหง่หนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยกํ์าลังลับ

ขอบฟ้า นําท่านเดนิทางสู่หาด จมิบารนั  เป็นหาดที่มคีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที่ตัง้ของ

รา้นอาหารทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์สัดง

ทีแ่สนโรแมนตกิ 

ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมน ูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ีทา่มกลาง

บรรยากาศแสนโรแมนตคิ รมิชายหาดจมิบารนั 

พกัที ่
  พกัที ่ Bedrock Hotel Kuta ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 
วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) - ตลาดปราบเซยีน - หมูบ่า้นคนิตามณี-วดัเลมปยูางค-์วดัเบ

ซากหิ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกันว่า 

วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วท

มนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนีด้ว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี

ปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน

วัดทา่นจะไดพ้บกบับอ่น้ําศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุนันีย้งัมน้ํีาผดุขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระอนิทรท์รงสรา้ง

ขึน้ตอนที่เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน้ําอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่10 บ่อน้ําพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวบาหล ีชาว

บาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน้ํา จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้น

นยิมเดนิทางมาเพือ่ชําระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน้ํ่าพุแห่งนี้เป็นจํานวนมาก จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่

ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสินคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผา้,ของที่ระลึก,

ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย จากนัน้นําท่าน

เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ที่

สวยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์ูหท์ีถู่กปกคลุมไปดว้ยหมอกและมอีากาศ

เย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ ทีต่ัง้อยูบ่น

ระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ ทีเ่กดิขึน้จากการยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลาง

สายหมอกทีล่อยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพแหง่ความประทับใจ 

บา่ย ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟบารต์ูห ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์

ตูห ์ทีเ่กดิขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

แห่งความประทับใจ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดัเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) วัด

เกา่แกท่ีส่ะทอ้นศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหลตีามคตคิวามเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ทีแ่บง่พืน้ที่

ของวัดเป็น 3 สว่นเหมอืนกับร่างกายมนุษย ์(สว่นศรีษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นที่

ประทับขององคพ์ระศวิะ หนึง่ในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรมีรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูใหท้่าน

อสิระถา่ยภาพกบัประตหูนิขนาดใหญ่ ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึง่ในภเูขาทีย่ังคงมพีลังบนเกาะ

บาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหิ ์(Besakih Temple) ซึง่ถอืวา่เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ด และศักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในบาหล ีวัดเบซารก์หิแ์ห่งนี้ถอืเป็นมารดรแห่งมวลวหิาร (Mother Temple) 

เนือ่งจากเป็นสถานทีส่วดบชูาทีใ่หญแ่ละสําคัญทีส่ดุของบาหล ี

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) สนุกสนานกับการน่ังชงิชา้ท่ามกลางธรรมชาตทิี่

สวยงาม (รายการนี้ ไมร่วมค่าน่ังชงิชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกับการถ่ายภาพ กับรังนก

ขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาต ิระหว่างนัน้ใหท้่านไดช้มการทํากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) 

ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอรูนัดานบูราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีสํ่าคัญ 1 ใน 5 

ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาที่

สวยงามบนความสงูจากระดับน้ําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิกีรรม

ทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ําทอ้งทะเลสาบบราตัน 

ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยัง

เป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอนิโดนีเซยี นําท่านเดนิทาง

กลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ชมววินาข ัน้บนัได   จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต  ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่า

โลก คําวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วัดแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล 

เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะ

คลา้ยเกาะ  เวลาน้ําขึน้จะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดนิขา้มไปยงัตัววัดได ้วัดนีส้รา้ง

ขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่ง

ทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม

จากนัน้นําท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาว

บาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและ

สง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Pertiwi Hotel Ubud ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่Pandawa Beach ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบับรรยากาศรมิทะเล อสิระถา่ยภาพทะเลสี

ฟ้าคราม และภเูขาหนิทีถ่กูแยกเป็นสองฝ่ังดว้ยถนนทีต่ัดผา่นเป็นทางเขา้หาด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport 

17.40 น นําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เทีย่วบนิที ่

TG432 

20.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : Wonderful !! อนิโดนเีซยี บาหล ี4 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่08-11 ม.ีค. 62 25,888.- 24,888.- 23,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค.–1 เม.ย. 62 25,888.- 24,888.- 23,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่05-08 เม.ย. 62 27,888.- 26,888.- 25,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่12-15 เม.ย. 62 27,888.- 26,888.- 25,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่28 เม.ย.–1 พ.ค. 62 25,888.- 24,888.- 23,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่10-13 พ.ค. 62 25,888.- 24,888.- 23,888.- 3,900.- 11,888.- 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62 25,888.- 24,888.- 23,888.- 3,900.- 11,888.- 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.- ราคานีร้วมรายการ
ทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ

ประเทศอนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถ
เดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด
เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศ

ไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของ

ประเทศอนิโดนเีซยีตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin 

หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวาง

รปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


