(GTH) QE1DPS-TG001

GO2-ICN TG001

อินโดนีเซีย

Bali Journey
4วัน 3คืน

HILIGHT
- วัดอูลูว าตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บน
หน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับ
ฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี ”
- วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็น
วัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี
รายรอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม
- บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family)
เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก
พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง
- วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็น
วัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์
ขลัง

โดยสายการบินไทย [TG]
เดินทาง: มี.ค. – พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 23,900.-
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(GTH) QE1DPS-TG001

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

23,900.-

วันที่ 05-08 เม.ย. 62

25,900.-

วันที่ 10-13 พ.ค. 62

23,900.-

วันที่ 24-27 พ.ค. 62

23,900.-

รายการนี้ไม่รวมค่า ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท/ทริป/ท่า น
** หัว หน้า ทัว ร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **

เส้นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมเดินทาง

เช้า

1

กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบา
รัน

X

2

วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตา
มณี-วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์

3

บาหลีสวิงค์-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาต์ลอตKecak Dance

4

Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ
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โรงแรมที่พัก
Pertiwi Hotel Ubud
หรือ เทียบเท่า
Pertiwi Hotel Ubud
หรือ เทียบเท่า
Bedrock Hotel Kuta
หรือ เทียบเท่า

(GTH) QE1DPS-TG001

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – คูต้า – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

06.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ปร ะตู 3 เคาน์ เ ตอร์ Dเช็ ค อิ น กรุ๊ ป
ของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดย มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท และหั ว หน้ า ทั ว ร์ ให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

08.50 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน การบินไทย
เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

14.15 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท
อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์ ก าเมื่ อ ตก
อยู่ในวงล้อมของกองกําลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบิ น
แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้ อ งถิ่ น
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากรแล้ ว จากนั้ น นํ า
ท่านเดินทางสู่ คูต้า อยู่ทางตอนใต้ของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองท่องเที่ยวใน
บาหลีที่มีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบบาหลีดั้ง เดิ ม อี ก
ทั้งยังมีชายหาดที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ําคื น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ใน
ประเทศอินโดนีเซีย นําผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบของเทพในตํ า นานมหากาพย์ ม หาภารตะ เกี่ ย วกั บ ความ
ขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลาย
ไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจํานวนมาก กล่าวกันว่านี่
คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุ ด แล้ ว ฝ่ า ย
ปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัด อู ลู ว าตู ( Uluwatu
Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวัน ตกเฉี ย ง
ใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่
11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวั ด
แบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตู วั ด แกะสลั ก หิ น
เป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมี รู ป สลั ก เป็ น หน้ า กาก ดู น่ า
เกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้น
สุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาว
ฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ
เนื่องจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จั ด ได้ ว่ า เป็ น จุ ด ที่ ส วยงามแห่ ง
หนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กําลัง ลั บ ขอบฟ้ า นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ห าด จิ ม บา
รัน เป็นหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเล เรียงรายเป็ น
ระเบียบยาวนับร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อัสดงที่แสนโรแมน
ติก

ค่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่ า นได้ ลิ้ ม ลองเมนู ซี ฟู๊ ด สไตล์
บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน
พักที่ Bedrock Hotel Kuta ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2
เช้า

วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี-วัดเลม
ปูยางค์-วัดเบซากิห์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง คนไทย
มักจะเรี ย กกั น ว่ า วั ด ตั ม ปะซี ริ ง ( Tampak siring) ตามตํ า นาน เกอโบอี ว า มหา
เสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็ น
อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่ ง เชื่ อ กั น
ว่าทําให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อ
น้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้ น ตอน
ที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้ า งขึ้ น
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(GTH) QE1DPS-TG001

กลางวัน

บ่าย

ค่า

ราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิ ริ ม งคลและขั บ ไล่ สิ่ ง เลวร้ า ย และ
รักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ําพุแห่ง นี้
เป็นจํานวนมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซี ย น ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ
สินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่ น เสื้ อ ผ้ า ,ของที่ ร ะลึ ก ,ผ้ า พั น คอ,ผ้ า โสร่ ง พื้ น เมื อ ง,
กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย จากนั้นนําท่านเดิ น ทางไปยั ง
หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ ตู ห์ ที่
สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ ตู ห์
ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบ ตั ว
ของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่า น อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ ก็ บ ภาพแห่ ง ความ
ประทับใจ
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ
ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดิน ทางสู่ วั ด เลมปู ย างค์
(Pura Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี ต าม
คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่แบ่งพื้นที่ของวัดเป็น 3 ส่วนเหมือนกับร่างกาย
มนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชั้นบนสุดจะเป็นที่ ป ระทั บ ขององค์ พ ระ
ศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่ยังคงมีพลัง
บนเกาะบาหลี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเบซากิห์ (Besakih Temple) ซึ่งถือว่าเป็น
วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ใหญ่ที่สุด และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี วัดเบซาร์กิห์แห่งนี้ถือเป็นมารดร
แห่งมวลวิหาร (Mother Temple) เนื่องจากเป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และสํ า คั ญ ที่ สุ ด
ของบาหลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pertiwi Hotel Ubud ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บาหลีสวิงค์-Coffee Plantation-วัดอูรน
ั ดานูบราตัน-ทานาต์ลอต-Kecak Dance
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) สนุกสนานกั บ การนั่ ง ชิ ง ช้ า ท่ า มกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี้ ไม่รวมค่านั่งชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลิ ด เพลิ น
กับการถ่ายภาพ กับรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนั้นให้ท่านได้ชมการทํา
กาแฟขี้ชะมด (Coffee Plantation) ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่
สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมี
มนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกว่ า 1,000 เมตร
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮิ น ดู และสร้ า งไว้
เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ําท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะ
มีศาลาซึ่ ง มี ห ลั ง คาทรงสู ง หรื อ เ มรุ มุ ง ด้ ว ยฟางซ้ อ นกั น ถึ ง 11 ชั้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู เ ปี๊ ย ะห์ ข องอิ น โดนี เ ซี ย นํ า
ท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น ชมวิ ว นา
ขั้นบันได จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ได้ รั บ ฉายาว่ า "วั ด ที่ มี ทิ ว ทั ศ น์
สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่ ง
นี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ นชายหาด
ริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ
เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินข้ามไปยั ง ตั ว วั ด ได้ วั ด นี้
สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพ
เจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิ ต ย์
ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงามจากนั้นนําท่านชม ระบาไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์
ระบําไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง
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หนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน

ค่า

รับประทานอาหารกลางค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pertiwi Hotel Ubud ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4

Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Pandawa Beach ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมทะเล อิสระ
ถ่ายภาพทะเลสีฟ้าคราม และภูเขาหินที่ถูกแยกเป็นสองฝั่งด้วยถนนที่ตัดผ่านเป็นทางเข้า
หาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International
Airport”
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิ น การบิ น ไทย (Thai airway)
เที่ยวบินที่ TG432
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กลางวัน
14.00 น.
17.40 น.
20.50 น.

โปรแกรม : อินโดนีเซีย Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย [TG]

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 29 มี.ค.–1 เม.ย. 62

23,900

23,900

22,900

21,900

9,900

3,900

วันที่ 05-08 เม.ย. 62

25,900

25,900

24,900

23,900

9,900

3,900

วันที่ 10-13 พ.ค. 62

23,900

23,900

22,900

21,900

9,900

3,900

วันที่ 24-27 พ.ค. 62

23,900

23,900

22,900

21,900

9,900

3,900

กําหนดการเดินทาง
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*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่า นละ 5,000.ราคานี้รวมรายการทัว ร์+ตั๋ว เครื่องบิน ***
***ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท/ทริป/ท่า น***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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 ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ 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 รวมท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน
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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 เ ศษ 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
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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
้
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