อินโดนีเซีย มหัศจรรย AEC บาหลี+มรดก
โลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มตนเพียง

28,888.รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลททัวร อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค บาหลี
•วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
•หมูบานคินตามณี หมูบา นแหงนี้เปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตห
ู  และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิว
ทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป
•วัดทานาหลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี"
•มหาเจดียบุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแหงชาติ
การบินไทย
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 08-11 มี.ค. 62
วันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62
วันที่ 05-08 เม.ย. 62
วันที่ 12-15 เม.ย. 62
วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
วันที่ 10-13 พ.ค. 62
วันที่ 24-27 พ.ค. 62

31,888.31,888.33,888.33,888.31,888.31,888.31,888.-

รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
16 USD /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1 กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบําไฟ - หาดจิมบารัน
ศูนยผาบาติก – ศูนยเครื่องเงิน - หมูบานคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟ
บารตูห - วัดทานาหล็อต
บาหลี-ยอรคจารกาตา-มหาเจดียบุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท 3
วัดพราหมนันต-บาหลี
ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ชอปปงรานกฤษณา 4
บาหลี – กรุงเทพ
2

เชา

X

เที่ยง

โรงแรมที่พัก

ค่ํา

Grand Zuri hotel
หรือ เทียบเทา

Grand Zuri
hotel หรือ เทียบเทา
Grand Zuri hotel
หรือ เทียบเทา

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

กรุงเทพฯ – บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบําไฟ Kacak Fire Dance –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
ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี เปนวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงที่อยูริมทะเล สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11
มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ภายในวัดแบงเปน 3 สวนตาม
ความเชื่อ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเปนรูปปกครุฑตั้งอยูสองขาง เวนชวง
ตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเปนหนากาก ดูนาเกรงขามเปนผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขางประตู
ประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดทายเปนเจดียซึ่งถือเปนบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดนั้น จะอนุญาต
ใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล โปรดระวัง แวนตา, หมวก หรือเครื่องประดับ
ต า งๆ เนื่ อ งจากมี ฝู ง ลิ ง จํ า นวนมากที่ อ าศั ย อยู ใ นวั ด แห ง นี้ วั ด นี้ จั ด ได ว า เป น จุ ด ที่ ส วยงามแห ง หนึ่ ง
โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตยกําลังลับขอบฟา จากนั้นนําทานชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชว
ระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เปนการถายทอดเรื่องราวการตอสูระหวางหนุมานและทศ
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กัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเปนจังหวะประสาน หลังจากนั้นนําทานเดิทางสูหาดจิมบา
รัน
ค่ํา
พักที่

วันที่ 2
เชา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟูดสไตลบาหลีทามกลาง
บรรยากาศแสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน
Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

ศูนยผาบาติก – ศูนยเครื่องเงิน - หมูบ
 านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารตูห – วัดทานาหล็อต
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานชม ศูนยผาบาติก ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกตาง
จากผาบาติกทั่วไป ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ
ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงามเปนสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมู
บานคินตามณี หมูบานแหงนี้เปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงามที่สุด ชมวิว
ทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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 วัดทานาหลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรับฉายาวา"วัดที่มี
ทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงนี้เปน
สัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เปนวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปน
แหลมยื่นออกไปในทะเล สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล
เวลาน้ํา ลดสามารถเดิ น ขา มไปยั ง ตัว วัด ได วัด นี้ สร า งขึ้น โดยนัก บวชฮิน ดู ชื่อ ดั ง ฮยัง นิ ร าร ธา ในสมั ย
ศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทองทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝง
ทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาที่แสนงดงาม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา
.......น.

บาหลี-ยอรคจารกาตา-มหาเจดียบุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราหมนันต-บาหลี
ออกเดินทางตอสู ยอรคยาการตา โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินยอรคยาการตา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นํ า ท า นสู เ ส น ทางท อ งเที่ ย วเมื อ งแห ง ประวั ติ ศ าสตร นํ า ท า นเดิ น ทางสู มหาเจดี ย บุ โ รพุ ท โธ
“Borobudor”
ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุดในโลกสรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศ
เลนทร เปนสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู
ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝงขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรคขึ้นดวยความรักความศรัทธา
อยางเปยมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแตละชิ้นไดรับการจัดวางอยางงดงาม
ลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสรางขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดานฐานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ 123 เมตร แตละดานมี
บันไดและซุมประตูขึ้นสูมหาเจดีย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม สวนชั้นที่ 7-10
มีลักษณะเปนรูปทรงกลม สวนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดวยขั้นบันไดใหญ 4 ขั้น กําแพงรอบฐานมีภาพ
สลักประมาณ 160 ภาพ เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยที่ยังของอยูในกาม ผูกพันกับความสุข
สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรูจบ สวนนี้จัดอยูในขั้นกามภูมิ ในสวนที่สอง คือสวนบนของฐาน
นั้น ผนังทั้งดานนอกดานในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกตางๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน
สวนนี้ถือเปนขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวนที่สาม คือสวนของ
ฐานกลมที่มีเจดียทรงระฆังคว่ํา จํานวน 72 องค แตละองคบรรจุดวยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู 3 ระดับ
โอบลอมพระเจดียองคใหญซึ่งเปนสัญลักษณสุดยอดของบุโรพุทโธ จํานวน 72 นั้น หากพิจารณาในทาง
ธรรมแลวหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียที่เปนรูปบัวผลิบานนั้นบงบอกถึง
การรูตื่นและเบิกบาน สวนพระเจดียองคใหญนั้นภายในไมไดบรรจุสิ่งใดไว อาจสื่อใหเห็นถึงความวาง อัน
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ถึงที่สุดของนิพพานแลว ยอมไรลักษณ ไรรูปรอยใดๆ ในสวนนี้ถือเปนขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษยไมผูกพันกับทาง
โลกอีกตอไป จากนั้นนําทานสู ศูนยเครื่องเงิน ทานจะไดชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด โดย
ชางฝมือที่ประณีต จากนั้นนําทานชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เปนวัดที่ไดสรางขึ้นเปนที่สําหรับ
เก็ บ น้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ พื่ อ ชํ า ระล า งจิ ต ใจก อ นเข า ไปสู ม หาวิ ห ารบุ โ รพุ ท โธ จากนั้ น นํ า ท า นชม วั ด เมนดุ ท
(Candi Mendut) ซึ่งถือเปนวัดที่เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดย
กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงนี้ตั้งอยูที่หมูบาน Mendut หางจากกลุมวัดบุ
โรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปนรูปทรงสูงคลายเจดีย ดานในมีพระประธาน 3 องค วัดแหง
นี้ถูก คน พบในป 1836 อยูในสภาพซากปรัก หัก พัง จนกระทั่ง ได รับ การบู ร ณะในป 1897 ในป จจุ บัน ยัง มี
พระสงฆจําพรรษาอยูในวัดนี้ ซึ่งในระหวางการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบวา
วั ด ทั้ ง 3 แห ง นี้ ตั้ ง อยู ใ นตํ า แหน ง ที่ เ ป น เส น ตรงเดี ย วกั น ทํ า ให นั ก โบราณคดี ส ว นหนึ่ ง เชื่ อ ว า Candi
Mendut และ Candi Pawon คือ สวนหนึ่งของบุโรพุทโธ
กลางวัน
บาย

ค่ํา
..... น.
...... น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม วัดพรามนันต ซึ่งไดรับการยกยองเปนมรดกโลกจาก Unescoในป 1991 หมูวิหาร
แหง ปรัมบานันของฮินดู สรางเสร็จราวป 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปกาตัน (ทายาทผูสืบทอด
ราชวงศสันชัย) วิหารปรัมบานัน ตั้งอยูที่หมูบาน ปรัมบานัน ทางทิศตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัม
บานัน เปนสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาบุโรพุทโธ เพราะเปนเทวสถานในศาสนาฮินดูที่
ใหญที่สุดในอินโดนีเซีย วิหารแหงนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ 3 หลังดวยกัน คือ องคประธานหลังกลางที่
ใหญที่สุด เดนที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร) เปนเทวาลัยที่สรางขึ้นถวายแดพระอิศวร อีก 2 หลัง
เล็กลงมา แบงเปนเทวาลัยทิศเหนือที่สรางถวายแดพระนารายณ และเทวาลัยทิศใตที่สรางขึ้นถวายแด
พระพรหม นอกจากนี้ ปรัมบานัน ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกรวม 250 หลังเปนองคประกอบ รวมไป
ถึงรูปปนรูปสลักอีกมากมาย ซึ่งดวยความเกา ความเกา ความขลัง ความงาม ความยิ่งใหญอลังการและ
ความสําคัญแหงรอยอดีตในศาสนาฮินดู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองบาหลี โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่....
เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลีจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก
ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ชอปปงรานกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน นําทานชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan )
เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง
มีฉากหลังเปนภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17
เพื่ อ ใช ทํ า พิ ธี ก รรมทางศาสนาพุ ท ธและฮิ น ดู และสร า งไว เ พื่ อ อุ ทิ ศ แด เทวี ดานู เทพแห ง สายน้ํ า ท อ ง
ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง
11 ชั้น อีกทั้งยังเปนสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปยะหของอินโดนีเซีย
จากนั้ น นํ า ท า นสู ร า นกฤษณา ร า นขายของฝากชื่ อ ดั ง ที่ ไ ด ร วบรวมของฝากหลากหลายชนิ ด ของเกาะ
บาหลีแหงนี้ อาทิ เชน ขนมพื้นเมือง, เสื้อผาบาติก, งานแกะสลักไม และ เครื่องประดับสวยงาม ใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อของฝากกอนเดินทางกลับ

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 : อินโดนีเซีย มหัศจรรย AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย

อัตราคาบริการ
พักหองละ 2-3
ทาน

ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริม
เตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 08-11 มี.ค. 62

31,888

30,888

29,888

5,500

17,388

วันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

31,888

30,888

29,888

5,500

17,388

วันที่ 05-08 เม.ย. 62

33,888

32,888

31,888

5,500

17,488

วันที่ 12-15 เม.ย. 62

33,888

32,888

31,888

5,500

17,488

วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62

31,888

30,888

29,888

5,500

17,388

วันที่ 10-13 พ.ค. 62

31,888

30,888

29,888

5,500

17,388

ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง

17,388
วันที่ 24-27 พ.ค. 62
5,500
31,888
30,888
29,888
*** ราคาเด็กทารก [ อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 10,000.- ราคานี้รวม
รายการทัวร+ตั๋วเครื่องบิน ***
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
16 USD /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 16 USD /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
อินโดนีเซีย ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได
จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน
ไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการ
มัดจําตั๋วทานละ 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
GO1DPS-TG001

หนา 6 จาก 7

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 บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 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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