(GTH)

GO2-ICN TG001

อินโดนีเซีย

มหัศจรรย์ บาหลี
บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน

HILIGHT
- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (Borobudor)
ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- วัดพรามนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
จาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานัน
ของฮินดู
- หมู่บ้า นคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว
ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม
ที่สุด ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี
- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับ
ฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี ”
- วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็น
วัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์
ขลัง

โดยสายการบินการูด้า
อินโดนีเซีย [GA]
เดินทาง: เม.ย. - ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 27,900.-

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 04-08 เม.ย. 62

27,900.-

วันที่ 12-16 เม.ย. 62

29,900.-

วันที่ 13-17 เม.ย. 62

32,900.-

วันที่ 14-18 เม.ย. 62

32,900.-

วันที่ 24-28 เม.ย. 62

27,900.-

วันที่ 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62

27,900.-

วันที่ 08-12 พ.ค. 62

27,900.-

วันที่ 16-20 พ.ค. 62

27,900.-

วันที่ 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62

27,900.-

วันที่ 05-09 มิ.ย. 62

27,900.-

วันที่ 12-16 มิ.ย. 62

27,900.-

วันที่ 19-23 มิ.ย. 62

27,900.-

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62

27,900.-

วันที่ 03-07 ก.ค. 62

27,900.-

วันที่ 13-17 ก.ค. 62

27,900.-

วันที่ 25-29 ก.ค. 62

27,900.-

รายการนี้ไม่รวมค่า ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD/ทริป/ท่า น
** หัว หน้า ทัว ร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **

เส้นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก

Jayakarta Hotel หรือ

1

กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า

X

✈ �

2

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ํา-วัดพ
รามนันต์-ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี

�

�

�

Bedrock Hotel หรือ

3

ระบําบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตา
มณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อป
ปิ้งตลาดปราบเซียน

�

�

�

Bedrock Hotel หรือ

4

วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอู
ลันดานูบราตัน-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

เทียบเท่า

เทียบเท่า

เทียบเท่า

Bedrock Hotel หรือ

�

�

�

เทียบเท่า

(GTH)

5

บาหลี-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

�

✈ X

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

11.30 น.

14.10 น.
17.45 น.
20.05 น.
21.30 น.
ค่า

กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
สายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษั ท และหั ว หน้ า ทั ว ร์ ให้ ก าร
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
นําท่านเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่
GA867 ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบิน จาการ์ต้า (Soekarno Hatta International Airport)
** เพื่อ รอเปลี่ยนเครื่อง **
นําท่านเดินทางสู่ ยอร์คยาการ์ตา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่
GA258 ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบิน ยอร์คยาการ์ตา (Adi Sucipto International Airport)
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Jayakarta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้า-วัดพรามนันต์-ยอร์คยา
การ์ต้า-บาหลี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุ ท ธที่
ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ เป็ น สถู ป แบบมหายาน
สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้ง อยู่ ท างภาคกลาง
ของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ําโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ ต า ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้ว ยความ
รักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ ล ะ
ชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมี นั ย ถึ ง ธรรม ธรรมชาติ หรื อ
จักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รู ป ทรง
ด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้น
สู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่ เ หลี่ ย ม ส่ ว นชั้ น ที่ 7-10 มี
ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ส่ ว นฐานของบุ โ รพุ ท โธ ประกอบด้ ว ยขั้ น บั น ไดใหญ่ 4 ขั้ น
กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์
ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วน
นี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังทั้งด้า นนอกด้ านในมี รู ป
สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่ ว นนี้ ถื อ เป็ น
ขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วนส่วนที่สาม คือส่ว น
ของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ํา จํานวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรู ป ตั้ ง
เรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ
จํานวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1
และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่น และเบิ ก บาน ส่ ว นพระเจดี ย์
องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพาน
แล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษย์ ไ ม่ ผู ก พั น กั บ ทาง
โลกอีกต่อไป จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทํ า เครื่ อ งเงิ น
อย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนั้นนําท่านชม วัดปะวน ( Candi Pawon) หรื อ
เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สําหรับเก็บน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อชํา ระล้ า งจิ ต ใจก่ อ นเข้ า ไปสู่ ม หา
วิหารบุโรพุทโธ จากนั้นนําท่านชม วัดเมนดุท ( Candi Mendut) ซึ่ ง ถื อ เป็ น วั ด ที่ เ ก่ า แก่
โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร
(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

วันที่ 2

(GTH)

กลางวัน

(Sailendra Dynasty) วัดแห่ ง นี้ ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ บ้ า น Mendut ห่ า งจากกลุ่ ม วั ด บุ โ รพุ ท โธ
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์
วัดแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รั บ การบู ร ณะในปี
1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุ ท โธ นั ก
โบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วัดทั้ง 3 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตํา แหน่ ง ที่ เ ป็ น เส้ น ตรง
เดียวกัน ทําให้นัก โบราณคดี ส่ ว นหนึ่ ง เชื่ อ ว่ า Candi Mendut และ Candi Pawon คื อ
ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ บรรยากาศริ ม ฝั่ ง ทะเลยามอาทิ ต ย์ ใ กล้ ล าลั บ ขอบฟ้ า ที่ แ สน
งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ําค่า
ในวัง และเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเม
กะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ําค่าสมัยก่อน ประวั ติ
ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น มาน่ า ศึ ก ษาและมี ค่ าของอารยะธรรมชวา …จากนั้ น นํ า ท่ า นช ม
พระราชวังน้า “Tamansari Water Palace” เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมี
สระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกํานัลในว่ า ยน้ํ า เล่ น เบิ ก บานสํ า ราญใจ โดยมี อ าคารที่
ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ํา
ของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่
ยังคงความสวยงาม จากนั้นนําท่านชม วัดพรามนันต์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
จาก Unesco ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลอง
ชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์ สั น ชั ย ) วิ ห ารปรั ม บานั น ตั้ ง อยู่ ที่
หมู่บ้านปรัมบานัน ทางทิศตะวัน ออกของเมื อ งยอกยา ปรั ม บานั น เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี
ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุ ด
ในอินโดนีเซีย วิหารแห่งนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้วยกัน คือ องค์ประธานหลัง
กลางที่ใหญ่ที่สุด เด่นที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นถวาย
แด่พระอิศวร อีก 2 หลังเล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทิศเหนือที่สร้างถวายแด่พระนารายณ์
และเทวาลัยทิศใต้ที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลั ย ขนาด
เล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย ซึ่งด้วย
ความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยิ่งใหญ่อลังการและความสําคั ญ แห่ ง รอย
อดีตในศาสนาฮินดู

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากยอร์คยากาต้าร์ เพื่อเดินทางสู่ เมือ งเดนพาซาร์ โดยสายการบิน การ์
รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA254 ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ ง จากนั้ น นํ า ท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก ให้ ท่ า นได้ พั ก ผ่ อ นตาม
อัธยาศัย

20.45 น.
23.10 น.

พักที่ Bed Rock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

วันที่ 3

ระบาบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่อ งเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขา
ไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิรงิ )-ช้อ ปปิ้งตลาดปราบเซียน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมการแสดงระบํา บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้าน
ที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนําเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตํ า นาน
ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกปักษ์รักษา
มนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่า ย
รําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โ บราณกาล บารองแดนซ์ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น นาฏกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากนั้น
นําท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติ ก ในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง มี ล วดลาย
สีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่อ งเงิ น ให้ ท่ า นได้ ช มงานฝี มื อ การทํ า
เครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้ อ ย่ า งสวยงามเป็ น สิ น ค้ า
ส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่ บ้ า น
แห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์
ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุ ม ไปด้ ว ยหมอกและมี อ ากาศเย็ น สบาย
ตลอดทั้งปี

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ หมู่ บ้ า นตั ม ปะซิ ริ ง นํ า ท่ า นชม วั ด เตี ย ร์ ต าอั ม ปี ล ( Tirta Empul
Temple) วัดน้ําพุศักดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง คนไทยมั ก จะเรี ย กกั น ว่ า วั ด ตั ม ปะซี ริ ง ( Tampak
siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์ แ กะสลั ก
อนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือ ของตน เป็ น อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ราชวงศ์ ว าร์ ม าเดวาใช้ ใ น
ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่ าทําให้ ร าชวงศ์ หลั ง จากเสี ย ชี วิ ต ลงได้
กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกั บ บ่ อ น้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ยั ง มี น้ํ า ผุ ด
ขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้ น ตอนที่ เ จาะพื้ น พิ ภ พเพื่ อ สร้ า งบ่ อ น้ํ า
อมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่ แ ห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น ราวศต วรรษที่ 10 บ่ อ น้ํ า พุ
ศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลี เ ชื่ อ
ว่าถ้าได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่า งๆ ในทุ ก ๆปี จ ะ
ผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ําพุแห่งนี้เป็นจํานวนมาก จากนั้ น ให้
ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซี ย น ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งราคาถู ก
มากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋ า ,ตุ๊ ก ตาไม้ แ กะสลั ก
และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า

พักที่ Bed Rock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ค่า
วันที่ 5
เช้า
09.25 น.
10.30 น.
12.40 น.
16.15 น.

วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) -เทือ กเขาเบดูกัล -ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลน
ั ดานูบราตันวัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกั น ว่ า
วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี
สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้ สํ า หรั บ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มี เอกลักษณ์ใน
การสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกํ า แพง, ประตู
วั ด ที่ ก่ อ ด้ วยหิ น สู ง แกะส ลั ก ลวด ลายต่ า งๆไว้ อ ย่ างงดง าม จาก นั้ น เดิ น ทางขึ้ น สู่
เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถี
ชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และ
สวนผลไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นําท่านชม วัดอูลันดานู บราตั น ( Pura
Ulun Danu Bratan ) เป็ น วั ด ที่ สํ า คั ญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม
ทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความ
สูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่ อ ใช้ ทํ า พิ ธี ก รรม
ทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้ า งไว้ เ พื่ อ อุ ทิ ศ แด่ เทวี ดานู เทพแห่ ง สายน้ํ า ท้ อ ง
ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วย
ฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใ ช้ ตี พิ ม พ์ รู ป ลงด้ า นหลั ง ธนบั ต รแบบ
50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด ทานาห์ ล อต ( Pura
Tanah Lot) ได้รับฉายาว่ า "วั ด ที่ มี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามที่ สุ ด ของบาหลี " คํ า ว่ า ทานา
แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของ
ธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไป
ในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
เวลาน้ําลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์
ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ ท่ า นเก็ บ
ภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่หาด จิมบารัน มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็ น ที่ ตั้ ง ของร้ า นอาหาร
ทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิ ต ย์
อัสดงที่แสนโรแมนติก

รับประทานอาหารกลางค่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูซีฟู้ด สไตล์บาหลี)
พักที่ Bed Rock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
บาหลี-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International
Airport”
ออกเดินสู่เมืองจาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA403 ใช้
เวลา เดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบิน จาการ์ต้า (Soekarno Hatta International Airport)
** เพื่อ รอเปลี่ยนเครื่อ ง **
ออกเดิ น ทางจ ากเมื อ งจาก าร์ ต้ า สู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายกา รบิ น การ์ รู ด้ า
อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868 ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

โปรแกรม : อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย (GA)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[ไม่มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่ร วมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ย วเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 04-08 เม.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 12-16 เม.ย. 62

29,900

29,900

28,900

27,900

13,900

5,900

วันที่ 13-17 เม.ย. 62

32,900

32,900

31,900

30,900

13,900

5,900

วันที่ 14-18 เม.ย. 62

32,900

32,900

31,900

30,900

13,900

5,900

วันที่ 24-28 เม.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 08-12 พ.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 16-20 พ.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 05-09 มิ.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 12-16 มิ.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 19-23 มิ.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 26-30 มิ.ย. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 03-07 ก.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 13-17 ก.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

วันที่ 25-29 ก.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

11,900

5,900

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่า นละ 5,000.ราคานี้รวมรายการทัว ร์+ตั๋ว เครื่องบิน ***
***ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 25 USD /ทริป/ท่า น***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ ทก
ุ ข้อแล้ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 25 USD /ทริป/ท่าน

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้ า อยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ) ให้ ท่ า นติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โ รคประจํ า ตั ว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5 ชั่ ว โมงติ ด ต่ อ กั น ท่ า นและครอบครั ว ต้ อ งให้
การดู แ ลสมา ชิ ก ภา ยในค รอบค รั ว ขอ งท่ า น เอง เนื่ อ งจ ากกา รเดิ น ทางเ ป็ น หมู่ คณะ หั ว หน้ าทั ว ร์ มี ค วา ม
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อ ยก่อ นกาหนดเนื่อ งจากทางบริษัทต้อ งสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่อ งบิน มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้อง
มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ
10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

(GTH)

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่
ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกั น และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต
่ ้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ ก่อ นทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯก่อนทุกครั้งมิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
้

(GTH) ทัวร์อินโดนีเ ซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

