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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

- วดัอูลูวาต ู(Uluwatu Temple) วัดทีต่ัง้อยู่

บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร  

- วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) เป็น

วัดทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของเกาะบาหล ี

รายรอบดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงาม 

- Kelingking Beach เป็นผารมิทะเลทีม่รีปูรา่ง

เหมอืนไดโนเสาร ์T-Rex ยืน่ออกไปในทะเ 

- Angel Billabong เปรยีบเสมอืนสระวา่ยน ้า

ขนาดเล็กทีเ่กดิจากธรรมชาตอิยา่งน่าทึง่ ววิ

ดา้นหลังเป็นทะเล 

- วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) เป็น

วัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณ

รมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนต์

ขลัง     

- สุดหรพูกัโรงแรม 5 ดาว  

 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: ส.ค. –ธ.ค.62 

ราคาเร ิม่ตน้ 27,900.- 

อนิโดนเีซยี 
บาหล ีExclusive 

Paradise 4วนั 3คนื  
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      ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62         29,900.- 

วนัที ่11-14 ต.ค. 62         28,900.- 

วนัที ่12-15 ต.ค 62         27,900.- 

วนัที ่20-23 ต.ค 62         29,900.- 

วนัที ่25-28 ต.ค 62         28,900.- 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 62         29,900.- 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 62         29,900.- 

วนัที ่21-24 ธ.ค. 62         27,900.- 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 62         30,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63         30,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63         30,900.- 

 

 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - บาหล ี– วัดอูลวูาต ู( Uluwatu Temple ) - หาดจมิ

บารัน 
X ✈ 🍽 

Whyndham Taman Sari 

Resort หรอื เทยีบเทา่ 

2 
วัดเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) - วัดเบซากหิ ์(Besakih 

Temple) - วัดเตยีรต์าอัมปีล (Tirta Empul Temple) – อูบุด 
🍽 🍽 🍽 

Sthala Resort Ubud  

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida) – Angel Billabong – Broken 

Beach – Kelingking Beach 
🍽 🍽 🍽 

Sthala Resort Ubud 

 หรอื เทยีบเทา่ 

4 
วัดอูรนัดานูบราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) - ชอ้ปป้ิงรา้น

กฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 
🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - บาหล ี– วดัอูลูวาต ู( Uluwatu Temple ) - หาดจมิบารนั 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D

เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

และหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

14.15 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์

ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท 

อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วีรบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมื่อตก

อยู่ในวงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิ

แห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่วดัอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 

70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่

รมิทะเล สรา้งข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบูรณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดร้ับ

การดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบ่งเป็น 3 สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ 

ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตู

ถดัไปมรีูปสลกัเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตู

ประดบัดว้ยรูปสลกัพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ

นั้น จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง 

แว่นตา, หมวก หรอืเครือ่งประดบั ตา่งๆ เนื่องจากมฝีูงลงิจ านวนมากทีอ่าศยัอยู่ในวัดแห่ง

นี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุดทีส่วยงามแห่งหนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลังลับขอบ

ฟ้า น าทา่นเดนิทางสูห่าด จมิบารนั  เป็นหาดทีม่ีความยาวหลายกโิลเมตรและเป็นทีต่ัง้

ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิ

ทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนู ซฟีู๊ ดสไตล์

บาหล ีทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิ รมิชายหาดจมิบารนั 

 
 พกัที ่Whyndham Taman Sari Resort ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) - วดัเบซากหิ ์(Besakih Temple) 

- วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) – อูบุด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ทีส่ะทอ้น

ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหลตีามคตคิวามเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ทีแ่บ่งพื้นที่

ของวัดเป็น 3 สว่นเหมอืนกบัร่างกายมนุษย ์(สว่นศรีษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชัน้

บนสดุจะเป็นทีป่ระทับขององคพ์ระศวิะ หนึง่ในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรีมูรต)ิ ของ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ใหท้่านอสิระถ่ายภาพกับประตูหนิขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็น

ภเูขาไฟอากุง หนึง่ในภูเขาทีย่ังคงมีพลังบนเกาะบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเบ

ซากหิ ์(Besakih Temple) ซ ึง่ถือว่าเป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองที่ใหญ่ทีสุ่ด และศักดิส์ทิธิ์

ที่สุดในบาหลี วัดเบซาร์กหิ์แห่งนี้ถือเป็นมารดรแห่งมวลวิหาร (Mother Temple) 

เนื่องจากเป็นสถานทีส่วดบูชาทีใ่หญ่และส าคญัทีส่ดุของบาหล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย 

 

 

น าท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทย

มักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหา

เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือของตน เป็น

อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กัน

ว่าท าใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกับบ่อ

น ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุดข ึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอน

ทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้

ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศกัด ิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสกัการะของ

ชาวบาหล ีชาวบาหลีเชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่ส ิง่เลวรา้ย และ

รักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้

เป็นจ านวนมาก จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

สนิคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผา้,ของที่ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,

กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง

เมอืงอูบุด  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่Sthala Resort Ubud ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เกาะนูซาเปอนดีา (Nusa Penida) – Angel Billabong – Broken 
Beach – Kelingking Beach 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืซานูร ์(Sanur Harbour) เพื่อน่ังเรือสปีดโบ๊ทไปยัง เกาะนู

ซาเปอนดีา (Nusa Penida Island) ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีเป็นเกาะทีอ่ยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี มเีกาะขนาดเล็กอยู่ใกล ้ๆ คอื นูซา

เลมิโบงันและนูซาเจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลดีว้ยชอ่งแคบบาดุง ภายในเกาะเป็นเนนิ

เขาทีม่รีะดบัความสงูสงูสดุ 524 เมตร บนเกาะมีนกชกุชมุและเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุน์ก

ทัง้เกาะดว้ยวถิชีมุชนแบบบาหล ีนอกจากนัน้ ยังเป็นแหล่งด าน ้าทีม่ีชือ่เสยีง จากนัน้น า

ท่านสู ่Angel Billabong เปรียบเสมือนสระว่ายน ้าขนาดเล็กทีเ่กดิจากธรรมชาตอิย่าง

น่าทึง่ ววิดา้นหลงัเป็นทะเล น ้าใสสะอาด ใหท้่านไดถ้่ายรูปแลว้เก็บภาพความมหัศจรรย์

ของธรรมชาตอิย่างเพลดิเพลนิ จากนัน้น าท่านสู ่Broken Beach ซึง่อยู่ใกลก้ับ Angle 

Bilabong เป็นสถานทีท่ีม่วีวิสวยงาม อลงัการโดยธรรมชาต ิน ้าทะเลกัดเซาะหนิจนท าให ้

เกดิชอ่งว่างตรงกลาง ดา้นบนเปรยีบเสมอืนสะพานดา้นลา่งเป็นแอ่งหาดทรายขาว มทีะเล

น ้าซดัผ่าน น ้าใสสะอาด ใหท้า่นถา่ยภาพพรอ้มชมความสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่Klingking Beach เป็นผารมิทะเลทีม่ีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร ์T-Rex 

ยืน่ออกไปในทะเล โดยจะมขีัน้บันไดไมไ้ผ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิลงไปยังชายหาด

ขาวสะอาด พรอ้มวิวที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะนี้  ท่านสามารถเก็บภาพความ

ประทบัใจไดต้ามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นกลบัสูบ่าหลโีดยเรอืสปีดโบ๊ท 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
 พกัที ่Sthala Resort Ubud ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
วดัอูรนัดานูบราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - 
บาหล ี– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura Ulun 

Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบรา

ตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทาง

ศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบ

ราตนั ลกัษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึง่มีหลังคาทรงสงู หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้น

กันถงึ 11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู

เป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย จากนั้นน าท่านสู่ รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชื่อดังที่ได ้
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รวบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีห่งนี้ อาท ิเชน่ ขนมพื้นเมือง, เสือ้ผา้

บาตกิ, งานแกะสลกัไม ้และ เครือ่งประดบัสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่น

เดนิทางกลบั 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport” 

17.40 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) 

เทีย่วบนิที ่TG432 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

โปรแกรม : อนิโดนเีซยี บาหล ีExclusive Paradise 4วนั 3คนื โดยสายการบนิไทย [TG] 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 13,900 6,900 

วนัที ่11-14 ต.ค. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 14,900 6,900 

วนัที ่12-15 ต.ค 62 27,900 27,900 26,900 25,900 13,900 6,900 

วนัที ่20-23 ต.ค 62 29,900 29,900 28,900 27,900 15,900 6,900 

วนัที ่25-28 ต.ค 62 28,900 28,900 27,900 26,900 14,900 6,900 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 13,900 6,900 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 14,900 6,900 

วนัที ่21-24 ธ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 13,900 6,900 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 62 30,900 30,900 29,900 28,900 14,900 6,900 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 30,900 30,900 29,900 28,900 12,900 6,900 

วนัที ่30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 30,900 30,900 29,900 28,900 12,900 6,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  

ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที 
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 
ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 
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4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี
การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง
มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ

ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิ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 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยี มมีาตรฐานการก 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 หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 


