
 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เร ิ�มตน้เพยีง 21,900.- 

                    รายการทวัร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 

 

Wonderful !! อนิโดนเีซยี  บาหล ี4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์ Wonderful !! อนิโดนเีซยี บาหล ี

 

•วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วดัที�ตั 'งอยูบ่นหนา้ผารมิทะเลที�สงูเกอืบ 70 เมตร  

•วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัที�มทีวิทัศนส์วยงามที�สดุของบาหล"ี  

•วดัเลมปยูางค ์(Lempuyang Temple) เป็นวดัที�มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสามของเกาะบาหล ีรายรอบดว้ยทวิทศันท์ี�
สวยงาม 

•บาหลสีวงิค ์(Bali Swing Family) เพลดิเพลนิกบัการนั�งชงิชา้ ถา่ยรปูกบัรังนก พรอ้มชมกาแฟขี'ชะมดที�มกีลิ�นหอม
ชวนลิ'มลอง   



 

 

 

 
 
 
 

   กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 25-28 ม.ค. 62 22,888.- 
วนัที� 01-04 ก.พ. 62 22,888.- 
วนัที� 08-11 ก.พ. 62 21,900.- 
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.- 

รายการนี=ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 
1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – บาหล ี– อนสุาวรยีม์หาภารตะ – คตูา้ – วดัอลูวูาต ู– หาดจมิบารนั 
06.30น. คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั 'น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  

การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหวัหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
08.50 น.  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG431 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 

บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแหง่นี'ตั 'งชื�อไวเ้พื�อเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการ
กองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษในการสูร้บที�มารก์าเมื�อตกอยูใ่นวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่ง
การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื�ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี'ตั 'งอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 
13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ
นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนั'นนําท่าน
เดนิทางสู ่คูตา้ อยู่ทางตอนใตข้องบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี เป็นเมอืงท่องเที�ยวในบาหลทีี�มพีื'นที�ตดิ
ทะเล ซึ�งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบบาหลดีั 'งเดมิ อกีทั 'งยังมีชายหาดที�สวยงาม และ
แหล่งท่องเที�ยวยามคํ�าคนื ที�ไดรั้บความนยิมสงูสดุในประเทศอนิโดนีเซยี นําผ่านชม อนุสาวรยีม์หาภา

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

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

2 
วัดเตยีรต์าอมัปีล (วัดตัมปะซริงิ) -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 
�  �  ✈  



 

 

 

รตะ ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหล ีเลา่เรื�องราวเกี�ยวกับการสูร้บของเทพในตํานานมหากาพยม์หาภา
รตะ เกี�ยวกับความขัดแยง้ของพี�นอ้งสองตระกลู ระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จนบานปลาย
ไปสู่มหาสงคราม ซึ�งมีพันธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมาก กล่าวกันว่านี�คือการต่อสู ้
ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั�ว ซึ�งในที�สุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะใน
สงครามครั 'งนี' จากนั'นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัอลูวูาต ู( Uluwatu Temple ) วัดที�ตั 'งอยูบ่นหนา้ผารมิทะเล
ที�สูงเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ั 'งของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แห่งที�อยู่รมิ
ทะเล สรา้งขึ'นในครสิตศ์ตวรรษที� 11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็น
อยา่งด ีภายในวัดแบ่งเป็น 3 สว่นตามความเชื�อ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิ
เป็นรูปปีกครุฑตั 'งอยู่สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู ้
พทัิกษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตูประดับดว้ยรูปสลักพระพฆิเณศ ชั 'นสุดทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึ�งถอืเป็น
บรเิวณที�มคีวามสําคัญที�สดุนั'น จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูี�จะสวดบชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล  โปรด
ระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครื�องประดับ ตา่งๆ เนื�องจากมฝีูงลงิจํานวนมากที�อาศัยอยูใ่นวัดแหง่นี' วัดนี'จัด
ไดว้า่เป็นจุดที�สวยงามแห่งหนึ�ง โดยเฉพาะในเวลาที�พระอาทติยก์ําลังลับขอบฟ้า นําท่านเดนิทางสูห่าด 
จมิบารนั  เป็นหาดที�มคีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที�ตั 'งของรา้นอาหารทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบ
ยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์สัดงที�แสนโรแมนตกิ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิ=มลองเมน ู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) วัดนํ'าพุศักดิnสทิธิnซ ึ�งคนไทยมักจะเรยีกกันว่า 

วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิ�งใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนต์
แกะสลักอนุสรณ์สถานนี'ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลง
พระศพของราชวงศ ์(ซึ�งเชื�อกนัวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่น
จะไดพ้บกบับอ่นํ'าศักดิnสทิธิnซ ึ�งปัจจบุันนี'ยังมนํี'าผดุขึ'นมาตลอดเวลาเชื�อกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึ'นตอนที�
เจาะพื'นพภิพเพื�อสรา้งบอ่นํ'าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานที�แห่งนี'ถูกสรา้งขึ'นราวศตวรรษที� 10 
บ่อนํ'าพุศักดิnสทิธิnใสสะอาดที�ผุดขึ'นจากใตด้นิ เป็นที�เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลเีชื�อว่าถา้
ไดม้าอาบนํ'า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิ�งเลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมา
เพื�อชาํระรา่งกายใหบ้รสิทุธิn ที�นํ'าพแุหง่นี'เป็นจํานวนมาก จากนั'นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ'งที� ตลาดปราบเซยีน 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื'อสนิคา้พื'นเมอืงราคาถูกมากมายเช่นเสื'อผา้,ของที�ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื'นเมอืง,
กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื'นเมอืงอกีมากมาย จากนั'นนําท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตา
มณี หมูบ่า้นแหง่นี'เป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที�สวยงามที�สดุ ชมววิทวิทัศน์ของ
ภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ี�ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทั'งปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ที�ตั 'งอยูบ่นระดับ
ความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ ที�เกดิขึ'นจากการยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสาย
หมอกที�ลอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

บา่ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟบารต์หู ์ที�ตั 'งอยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์
ที�เกดิขึ'นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที�ลอยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ จากนั'นนําท่านเดนิทางสู ่วดัเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) วัดเกา่แกท่ี�
สะทอ้นศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหลตีามคตคิวามเชื�อของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูที�แบง่พื'นที�ของวัดเป็น 
3 ส่วนเหมอืนกับร่างกายมนุษย ์(สว่นศรีษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชั 'นบนสุดจะเป็นที�ประทับของ
องคพ์ระศวิะ หนึ�งในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรมีรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูใหท้า่นอสิระถา่ยภาพ



 

 

 

กบัประตหูนิขนาดใหญ ่ที�มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ�งในภเูขาที�ยังคงมพีลังบนเกาะบาหล ีจากนั'นนํา
ท่านเดินทางสู่ วดัเบซากิห ์ (Besakih Temple) ซึ�งถือว่าเป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองที�ใหญ่ที�สุด และ
ศักดิnสทิธิnที�สดุในบาหล ีวัดเบซารก์หิแ์ห่งนี'ถอืเป็นมารดรแห่งมวลวหิาร (Mother Temple) เนื�องจากเป็น
สถานที�สวดบชูาที�ใหญแ่ละสําคัญที�สดุของบาหล ี

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที� Pertiwi Hotel Ubud ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
วนัที� 3 บาหลสีวงิค-์Coffee Plantation-วดัอรูนัดานบูราตนั-ทานาตล์อต-Kecak Dance 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสู ่บาหลสีวงิค ์(Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั�งชงิชา้ทา่มกลางธรรมชาตทิี�สวยงาม 

(รายการนี' ไม่รวมค่านั�งชงิชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกับการถ่ายภาพ กับรังนกขนาดใหญ ่
ทามกลางธรรมชาต ิระหว่างนั'นใหท้่านไดช้มการทํากาแฟขี'ชะมด (Coffee Plantation) ที�มชีื�อเสยีง
ของบาหล ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั'นนําท่านเดนิทางสู ่วดัอูรนัดานูบราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที�สําคัญ 1 ใน 5 

ของเกาะบาหล ีตั 'งอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันที�มคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภูเขาที�
สวยงามบนความสงูจากระดับนํ'าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึ'นในชว่งศตวรรษที� 17 เพื�อใชทํ้าพธิกีรรม
ทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื�ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ'าทอ้งทะเลสาบบราตัน 
ลักษณะเดน่ของวัดแห่งนี'จะมศีาลาซึ�งมหีลังคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชั 'น อกีทั 'งยัง
เป็นสัญลักษณ์ที�ใชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปีr ยะหข์องอนิโดนีเซยี นําท่านเดนิทาง
กลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิี�สดชื�น ชมววินาข ั=นบนัได   จากนั'นนําท่าน
เดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต  ไดรั้บฉายาว่า"วัดที�มทีวิทัศน์สวยงามที�สดุของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่า
โลก คําวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชื�อวา่วัดแห่งนี'เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล 
เป็นวัดที�ตั 'งอยู่บนชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยื�นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะ
คลา้ยเกาะ  เวลานํ'าขึ'นจะดูเหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ'าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี'สรา้ง
ขึ'นโดยนักบวชฮนิดชูื�อ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที� 11 เพื�ออทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้ง
ทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝั�งทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าที�แสนงดงามจากนั'นนํา
ท่านชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบําไฟบูชาเทพเจา้ที�มชีื�อเสยีงของชาวบาหล ีเป็นการ
ถ่ายทอดเรื�องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและส่งเสยีงเป็น
จังหวะประสาน 

คํ�า  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  พกัที� Pertiwi Hotel Ubud ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
วนัที� 4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่Pandawa Beach ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับบรรยากาศรมิทะเล อสิระถ่ายภาพทะเลสี

ฟ้าคราม และภเูขาหนิที�ถกูแยกเป็นสองฝั�งดว้ยถนนที�ตัดผา่นเป็นทางเขา้หาด 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport 
17.40 น นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เที�ยวบนิที� 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 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที� 25-28 ม.ค. 62 22,888.- 21,888.- 20,888.- 3,900.- 8,900.- 

วนัที� 01-04 ก.พ. 62 22,888.- 21,888.- 20,888.- 3,900.- 8,900.- 

วนัที� 08-11 ก.พ. 62 21,900.- 20,900.- 19,900.- 3,900.- 6,900.- 

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.- ราคานี=รวมรายการ
ทวัร+์ต ัwวเครื�องบนิ *** 

 



 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั=งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ=งส ิ=น 

 

***รายการนี=ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั'งใน
กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี'าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิnในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อทา่นทําการซื'อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 
 

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

 
อตัราคา่บรกิารนี=รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 'นประหยัด 
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 ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื'อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี'ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี'ยประกนัเริ�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 + ภาษีนํ'ามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 



 

 

 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ'าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ'าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการคนืคา่มดัจําทั 'งหมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึ'นไป คนืเงนิทั 'งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ'นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั 'งจากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทั 'งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั 'งสิ'นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ั 'งนี'ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา
ตั�วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 'งหมดเนื�องจากคา่
ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั'นๆ 

 
เง ื�อนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี' เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ'นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ'นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิnและจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

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

5.  รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 'งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี'อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี'คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ'น บรษัิทฯ สงวนสทิธิnที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

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

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิnในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 'งสิ'นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั'น 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 'งสิ'น แตทั่ 'งนี'ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ
มาให ้โดยขอสงวนสทิธิnการจัดหานี'โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั 'งสิ'น 



 

 

 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั'น 
12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั 'งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ 'งหมดนี'แลว้ 
14.  โรงแรมที�พักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิnในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยีตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั'น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ'นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 'งสิ'น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิn ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

17.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัwวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั=ง ม ิ
เชน่น ั=นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั=งส ิ=น 

18.   ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัwวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ั=งม ิ
เชน่น ั=นทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั=งส ิ=น 

 

 
 

 

 

 


