Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มตนเพียง

22,888.รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลททัวร Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี
•วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
•วัดทานาหลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี"
•วัดเลมปูยางค (Lempuyang Temple) เปนวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของเกาะบาหลี รายรอบดวยทิวทัศน
ที่สวยงาม
•บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) เพลิดเพลินกับการนั่งชิงชา ถายรูปกับรังนก พรอมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่น
หอมชวนลิ้มลอง
•วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริGO1DPS-TG002
เวณริมทะเลสาบบราตั
นที
หนา 1 จาก
7่
มีความสวยงามและมีมนตขลัง

กําหนดการเดินทาง
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27,888.วันที่ 12-15 เม.ย. 62
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25,888.วันที่ 10-13 พ.ค. 62
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25,888.รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1 กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรียมหาภารตะ-คูตา-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบานคินตา
มณี-วัดเลมปูยางค-ปุระเบซากิห
บาหลีสวิงค-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาตลอต3
Kecak Dance
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โรงแรมที่พัก

ค่ํา

Pertiwi Hotel
Ubud หรือ เทียบเทา
Pertiwi Hotel
Ubud หรือ เทียบเทา
Bedrock Hotel
Kuta หรือ เทียบเทา

4 Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
06.30น.
08.50 น.
14.15 น.

กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรียมหาภารตะ – คูตา – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร Dเช็คอินกรุปของสายการบิน
การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
นําทานเดินทางสู เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช
เวลา เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซารหรือเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหงนี้ตั้งชื่อไวเพื่อเปนเกียรติแก พันโท อี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการ
กองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช ระหวาง
การปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแหงนี้ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร ประมาณ
13 กิโลเมตร เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นนําทาน
เดินทางสู คูตา อยูทางตอนใตของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เปนเมืองทองเที่ยวในบาหลีที่มีพื้นที่ติด
ทะเล ซึ่งเปนแหลงรวมวัฒนธรรม สถาป ตยกรรมแบบบาหลีดั้ งเดิม อีก ทั้งยังมีชายหาดที่สวยงาม และ
แหลงทองเที่ยวยามค่ําคืน ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศอินโดนีเซีย นําผานชม อนุสาวรียมหาภา
รตะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเกาะบาหลี เลาเรื่องราวเกี่ยวกับการสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภา
รตะ เกี่ยวกับความขัดแยงของพี่นองสองตระกูล ระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลาย
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ไปสูม หาสงคราม ซึ่ งมีพั นธมิต รของแตล ะฝา ยเข ารวมรบด วยเปนจํา นวนมาก กลา วกัน วานี่คื อการตอ สู
ระหว า งฝ า ยธรรมะ และฝ า ยอธรรม ความดี และความชั่ ว ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล ว ฝ า ยปาณฑพก็ เ ป น ผู ช นะใน
สงครามครั้งนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเล
ที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี เปนวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงที่อยูริม
ทะเล สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 และไดรับการดูแลรักษาเปน
อยางดี ภายในวัดแบงเปน 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหิน
เป นรู ปป กครุฑ ตั้ง อยูส องขา ง เว น ชว งตรงกลาง ประตู ถัด ไปมีรู ปสลั กเปน หน ากาก ดู น าเกรงขามเป น ผู
พิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดทายเปนเจดียซึ่งถือเปน
บริเวณที่มีความสําคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล โปรด
ระวัง แวนตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ตางๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงนี้ วัดนี้จัด
ไดวาเปนจุดที่สวยงามแหงหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตยกําลังลับขอบฟา นําทานเดินทางสูหาด
จิมบารัน เปนหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและเปนที่ตั้งของรานอาหารทะเล เรียงรายเปนระเบียบ
ยาวนับรอยโตะ พรอมบรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงที่แสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนู ซีฟูดสไตลบาหลี ทามกลาง
บรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน
พักที่ Bedrock Hotel Kuta ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา
วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน - หมูบานคินตามณี-วัดเลมปูยางค-วัดเบ
ซากิห
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานชม วัดเตียรตาอัมปล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา
วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของเบอดูลูใชเวทมนต
แกะสลักอนุสรณสถานนี้ดวยเล็บมือของตน เปนอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชในประเพณีปลง
พระศพของราชวงศ (ซึ่งเชื่อกันวาทําใหราชวงศ หลังจากเสียชีวิตลงไดกลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทาน
จะไดพบกับบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปจจุบันนี้ยังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนที่
เจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงนี้ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10
บอน้ําพุ ศักดิ์สิ ทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้ นจากใตดิน เปนที่ เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่ อวาถ า
ไดมาอาบน้ํา จะเปนสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย และรักษาโรคตางๆ ในทุกๆปจะผูคนนิยมเดินทางมา
เพื่อชําระรางกายใหบริสุทธิ์ ที่น้ําพุแหงนี้เปนจํานวนมาก จากนั้นใหทานอิสระชอปปงที่ ตลาดปราบเซียน
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชนเสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,
กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคาพื้นเมืองอีกมากมาย จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตา
มณี หมูบานแหงนี้เปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศนของ
ภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ตั้งอยูบนระดับ
ความสูงกวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสาย
หมอกที่ลอยพัดผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

บาย

ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ตั้งอยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห
ที่เ กิด ขึ้น จากการยุ บ ตัว ของภูเ ขาไฟ ทา มกลางสายหมอกที่ล อยพั ดผ าน อิ ส ระให ท า นได เก็ บ ภาพแห ง
ความประทับใจ จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเลมปูยางค (Pura Lempuyang Temple) วัดเกาแกที่
สะทอนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่แบงพื้นที่ของวัดเปน
3 สวนเหมือนกับรางกายมนุษย (สวนศีรษะ รางกาย และปลายเทา) โดยชั้นบนสุดจะเปนที่ประทับของ
องคพระศิวะ หนึ่งในเทพเจาสูงสุด 3 พระองค (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ใหทานอิสระถายภาพ
กับประตูหินขนาดใหญ ที่มีฉากหลังเปนภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี จากนั้นนํา
ท า นเดิ น ทางสู วั ด เบซากิ ห (Besakih
Temple) ซึ่ ง ถื อ ว า เป น วั ด คู บ า นคู เ มื อ งที่ ใ หญ ที่ สุ ด และ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี วัดเบซารกิหแหงนี้ถือเปนมารดรแหงมวลวิหาร (Mother Temple) เนื่องจากเปน
สถานที่สวดบูชาที่ใหญและสําคัญที่สุดของบาหลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pertiwi Hotel Ubud ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา
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บาหลีสวิงค-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาตลอต-Kecak Dance
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั่งชิงชาทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
(รายการนี้ ไมรวมคานั่งชิงชา ประมาณ 700 บาท) และเพลิดเพลินกับการถายภาพ กับรังนกขนาดใหญ
ทามกลางธรรมชาติ ระหวางนั้นใหทานไดชมการทํากาแฟขี้ชะมด (Coffee Plantation) ที่มีชื่อเสียง
ของบาหลี

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5
ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาที่
สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีกรรม
ทางศาสนาพุ ท ธและฮิ น ดู และสร า งไว เ พื่ อ อุ ทิ ศ แด เทวี ดานู เทพแห ง สายน้ํ า ท อ งทะเลสาบบราตั น
ลักษณะเดนของวัดแหงนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยัง
เปนสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปยะหของอินโดนีเซีย นําทานเดินทาง
กลับ ระหวางทาง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น ชมวิวนาขั้นบันได จากนั้นนําทาน
เดินทางสู วัดทานาหลอต ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวา
โลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงนี้เปนสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล
เปนวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปในทะเล สรางอยูบนโขดหินลักษณะ
คลายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได วัดนี้สราง
ขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิรารธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทอง
ทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝงทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาที่แสนงดงามจากนั้นนํา
ทานชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เปนการ
ถ า ยทอดเรื่ อ งราวการต อ สู ร ะหว า งหนุ ม านและทศกั ณ ฑ โ ดยมี ห มู ค นรายล อ มคอยร อ งและส ง เสี ย งเป น
จังหวะประสาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pertiwi Hotel Ubud ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา

วันที่ 4
เชา

Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู Pandawa Beach ใหทานไดผอนคลายกับบรรยากาศริมทะเล อิสระถายภาพทะเลสี
ฟาคราม และภูเขาหินที่ถูกแยกเปนสองฝงดวยถนนที่ตัดผานเปนทางเขาหาด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport

17.40 น

นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432

20.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
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โปรแกรม : Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

พักหองละ 2-3 ทาน

ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 08-11 มี.ค. 62

25,888.-

24,888.-

23,888.-

3,900.-

11,888.-

วันที่ 29 มี.ค.–1 เม.ย. 62

25,888.-

24,888.-

23,888.-

3,900.-

11,888.-

วันที่ 05-08 เม.ย. 62

27,888.-

26,888.-

25,888.-

3,900.-

11,888.-

วันที่ 12-15 เม.ย. 62

27,888.-

26,888.-

25,888.-

3,900.-

11,888.-

วันที่ 28 เม.ย.–1 พ.ค. 62

25,888.-

24,888.-

23,888.-

3,900.-

11,888.-

วันที่ 10-13 พ.ค. 62

25,888.-

24,888.-

23,888.-

3,900.-

11,888.-

ผูใหญ

11,888.วันที่ 24-27 พ.ค. 62
25,888.24,888.23,888.3,900.*** ราคาเด็กทารก [ อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 5,000.- ราคานี้รวมรายการ
ทัวร+ตั๋วเครื่องบิน ***
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ
ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมืองรวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว

กรณีคณะออกเดินทางได
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
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อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ ม ครองในระหว า งการเดิ น ทาง คุ ม ครองในวงเงิ น ท า นละ 1,000,000 บาท ค า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

กระเปาเดินทาง
กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด
ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น รวมทานละ 1,000 บาท /ทาน/ทริป

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
5.
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
6.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถ
เดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ
7.
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.
4.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ
คืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9.
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวา กรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศ
ไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของ
ประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin
หรือ Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวาง
รูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไม
สามารถเสริมเตียงไดตามทีต
่ องการ
15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย
ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิ
เชนนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
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