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INDONESIA 
อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

โดยสายการบนิไทย (TG) 

4 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัร ์  อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

• บนิหรโูดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย 
• ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาหล์อต 
• ชม วดัอลุนัดานบูราตนั วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสา 

• ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ูทีส่วยทีส่ดุ 

• สดุคุม้...พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบ าไฟ Kacak Fire Dance  

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  

                         การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกD 

08.50 น.ay  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลา 

                      เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

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

 บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลงัชาว

อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่าร์กาเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื่อ

อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นชม วดัอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิ

ทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้ง

ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 

3 สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูดัแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง

กลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนอืประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก

พระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูีจ่ะสวด

บชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ตา่งๆ เนื่องจากมฝีูงลงิจ านวนมากทีอ่าศัยอยู่ใน

วัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้า่เป็นจุดทีส่วยงามแห่งหนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลังลับขอบฟ้า จากนัน้น าท่านชม 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - บาหล-ีวดัอลูวูาต ู- ระบ าไฟ Kacak Fire Dance 

หาดจมิบารัน 
  ✓ Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

2 ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครือ่งเงนิ–หมูบ่า้นคนิตามณี–ชมววิภเูขาไฟบาร์

ต–ูวดัเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 
   ✓    ✓ ✓ Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 วดัทามันอายนุ - เทอืกเขาเบดกูลั - วดัอลูนัดานู บราตนั  – ชม

กาแฟขีช้ะมด – วัดทานาหล์อต  
✓ ✓ ✓ Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 สวนพระวษิณุ - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพ ✓    

     เครือ่งโบอิง้ 747-700 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการต่อสู ้

ระหวา่งหนุมานและทศกณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภูเขาไฟบารต์ูห ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล – ชอ้ปป้ิงตลาด

ปราบเซยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ

ทั่วไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้า่งๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุด

ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถู่กปก
คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ต ์
 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดบัความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ทีเ่กดิขึน้จาก

การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นตมัปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล () วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะ

เรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูช ้

เวทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนีด้ว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี
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ปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัด

ทา่นจะไดพ้บกบับอ่น ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุนันีย้งัมนี ้าผดุขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอน

ทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 

บอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้า

อาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระ

รา่งกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพแุหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม ้

แกะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

วดัทามนัอายนุ - เทอืกเขาเบดกูลั - วดัอลูนัดาน ูบราตนั  – ชมการผลติกาแฟขีช้ะมด – วดัทานาหล์อต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun 
Temple) หรือทีเ่รียกกันว่า วัดเม็งว ี( The Royal temple of 

Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่ีความสวยงามทีสุ่ดของบาหล ีสรา้ง

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตริย์ของ
ราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของราช

วงคเ์ม็งว ีใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ในการสรา้ง
โดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสูงขึน้ไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงาม

ของก าแพง, ประตวูดัทีก่อ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไว ้

อยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล เทอืกเขาที่
มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิี

ชวีติการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่างๆ เช่น การ
ท านาขั ้นบันได , สวนผัก และสวนผลไม ้จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าทา่นชม วัดอลูันดานู บราตัน ( 
Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงาม

และมมีนตข์ลงั มฉีากหลังเป็นภูเขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่

17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึง่มีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็น

สญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอนิโดนีเซยี หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง
แหล่งผลติกาแฟขีช้ะมด กาแฟขีช้ะมดนัน้ถอืเป็นกาแฟขึน้ชือ่ของบาหล ีใหท้่านไดรั้บชมวธิกีารผลติและซือ้เป็นของ

ฝากทีร่ะลกึ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่า

โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วัดแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวดัทีต่ัง้อยู่
บนชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดู

เหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิราร์

ธา  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเลเย็น  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

สวนพระวษิณุ - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

GT-DPS TG02 

 จากนั้นน าท่านชม สวนพระวิษณุ (GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ไดแ้ก ่
อนุสาวรยีร์ูปสกัการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรยี์

ครุฑ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิระเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 

64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน ใหท้่านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวษิณุ  หรอืเดนิชม
บรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทศันียภาพของเวิง้อา่วบาหลตีอนใตไ้ดจ้ากทีน่ีไ่ดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นสู ่รา้น

กฤษณา รา้นขายของฝากชือ่ดังทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลแีห่งนี้ อาท ิเชน่ ขนมพื้นเมอืง, 
เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลกัไม ้และ เครือ่งประดบัสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport  

17.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เทีย่วบนิที ่TG432 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี 4D 3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

25-28 มกราคม 2561 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 

01-04 กมุภาพนัธ ์2561 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 

15-18 กมุภาพนัธ ์2561 19,999.- 19,999.- 18,999.- 4,500.- 

15-18 มนีาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

29 ม.ีค.-01 เม.ย. 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

05-08 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 



 

 

GT-DPS TG02 

 

***ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 8,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 16 USD/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศ

ไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

สายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมี

จ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 10 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย อัตรา

คา่บรกิารนี ้ส าหรับเดนิทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2.  คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

12-15 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

13-16 เมษายน 2561 24,999.- 23,999.- 22,999.- 4,500.- 

14-17 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

19-22 เมษายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

28 เมษายน-01พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

17-20 พฤษภาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

26-29 พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

02-05 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999. 4,500.- 

21-24 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

5.  คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

รองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยบกเลกิ 

รองทีน่ ัง่ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง23-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 16-22 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.  ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยีไมม่กีารคนื

เงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย   

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

1.     บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
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15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  


