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รหัสโปรแกรม : 12358 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  
 

- มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ (Borobudor)  
ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

- วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก
จาก Unescoในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรัมบานัน
ของฮนิด ู

- หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นจดุชมววิ 
ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงาม
ทีส่ดุ ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปี 

- วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บ
ฉายาวา่"วดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงามทีส่ดุของบาหล”ี 

- วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) เป็น
วดัทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณ
รมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนต์
ขลัง     

โดยสายการบนิการดูา้ 

อนิโดนเีซยี [GA] 

เดนิทาง: เม.ย. - ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 27,900.- 

อนิโดนเีซยี 
มหศัจรรย ์บาหล ี 

บโุรพทุโธ 5วนั 4คนื  
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      ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่04-08 เม.ย. 62   27,900.- 

วนัที ่12-16 เม.ย. 62   29,900.- 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62   32,900.- 

วนัที ่14-18 เม.ย. 62   32,900.- 

วนัที ่24-28 เม.ย. 62   27,900.- 

วนัที ่27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที ่08-12 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที ่16-20 พ.ค. 62   27,900.- 

วนัที ่29 พ.ค.- 02 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที ่05-09 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที ่12-16 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที ่19-23 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที ่26-30 ม.ิย. 62   27,900.- 

วนัที ่03-07 ก.ค. 62   27,900.- 

วนัที ่13-17 ก.ค. 62   27,900.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 62   27,900.- 

 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 25 USD/ทรปิ/ทา่น 

** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้ X ✈ 🍽 
Jayakarta Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

2 
มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-พระราชวังสลุตา่น-พระราชวังน ้า-วดัพ
รามนันต-์ยอรค์ยาการต์า้-บาหล ี 🍽 🍽 🍽 

Bedrock Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

3 
ระบ าบารองแดนซ-์ศนูยผ์า้บาตกิ-ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-หมูบ่า้นคนิตา
มณี-ชมววิภเูขาไฟบารต์หู-์วัดเตยีรต์าอมัปีล (วัดตัมปะซริงิ)-ชอ้ป
ป้ิงตลาดปราบเซยีน 

🍽 🍽 🍽 
Bedrock Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

4 
วัดทามนัอายนุ (วัดเม็งว)ี-เทอืกเขาเบดกูลั-ทะเลสาบบราตัน-วดัอู
ลันดานูบราตัน-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน 🍽 🍽 🍽 

Bedrock Hotel หรอื 
เทยีบเทา่ 

 

5 บาหล-ีจาการต์า้-กรงุเทพฯ 🍽 ✈ X 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้ 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์G 
สายการบนิ การร์ูดา้ อนิโดนเีซยี โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่จาการต์า้ โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่

GA867 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 

** เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ** 

20.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ยอรค์ยาการต์า โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่

GA258 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ยอรค์ยาการต์า (Adi Sucipto International Airport)  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่Jayakarta Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ-พระราชวงัสลุตา่น-พระราชวงัน า้-วดัพรามนนัต-์ยอรค์ยา

การต์า้-บาหล ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่

ใหญ่ที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน 

สันนษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพุทธศักราช 1393 ตัง้อยูท่างภาคกลาง

ของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑ ุทางฝ่ังขวาใกลก้ับแมน่ ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนอื 40 กโิลเมตร มหาสถูปบโุรพุทโธ อันงดงามนัน้รังสรรคข์ึน้ดว้ยความ

รักความศรัทธาอย่างเป่ียมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแต่ละ

ชิน้ไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือ

จักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มีพืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรง

ดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีันไดและซุม้ประตูขึน้

สู่มหาเจดยี ์ซึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยม ส่วนชัน้ที่ 7-10 มี

ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ่ 4 ขัน้ 

ก าแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษย์

ทีย่งัขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกบัความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่น

นี้จัดอยู่ในขัน้กามภูม ิในส่วนทีส่อง คอืส่วนบนของฐานนัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีูป

สลักเรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัตแิละชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถอืเป็น

ขัน้รปูภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่น

ของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆังคว ่า จ านวน 72 องค ์แต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้

เรยีงรายอยู ่3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่เป็นสัญลักษณ์สดุยอดของบโุรพุทโธ 

จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 

และฐานพระเจดยีท์ี่เป็นรูปบัวผลบิานนัน้บ่งบอกถงึการรูต้ื่นและเบกิบาน ส่วนพระเจดีย์

องคใ์หญนั่น้ภายในไมไ่ดบ้รรจสุ ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความวา่ง อนัถงึทีส่ดุของนพิพาน

แลว้ ย่อมไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถอืเป็นขัน้อรูปภูม ิทีม่นุษยไ์ม่ผูกพันกับทาง

โลกอกีต่อไป จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ท่านจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิ

อยา่งละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทีป่ระณีต จากนัน้น าท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรอื 

เป็นวัดทีไ่ดส้รา้งขึน้เป็นที่ส าหรับเก็บน ้าศักดิส์ทิธิเ์พือ่ช าระลา้งจติใจก่อนเขา้ไปสู่มหา

วหิารบุโรพุทโธ จากนัน้น าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แก ่

โดยสนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลีย่กนักบับโุรพทุโธ โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร 

(Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 

ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์

วัดแห่งนี้ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรั้บการบูรณะในปี 

1897 ในปัจจุบันยังมพีระสงฆจ์ าพรรษาอยูใ่นวัดนี้ ซ ึง่ในระหว่างการบรูณะบโุรพุทโธ นัก

โบราณคดกี็พากันประหลาดใจทีพ่บว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี้ ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรง

เดยีวกัน ท าใหนั้กโบราณคดสีว่นหนึง่เชือ่ว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คอื 

ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ  บรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติย์ใกลล้าลับขอบฟ้าที่แสน

งดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชม “Kraton Yogyakarta” หรอื “พระราชวงัสลุตา่น” ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่ของล ้าคา่

ในวัง และเครือ่งใชต้า่งกอ่นทีก่ษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลีภ้ยัและเปลีย่นการปกครอง ชมวังเม

กะลัง และเครือ่งบรรณาการต่างๆ และหอ้งเก็บโบราณวัตถุและสิง่ล ้าค่าสมัยกอ่น ประวัติ

ต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา…จากนั้นน าท่านชม 

พระราชวงัน า้ “Tamansari Water Palace”  เป็นสถานทีพ่ักผ่อนของสลุต่าน ภายในมี

สระขนาดใหญ่ เพื่อใหส้าวสรรก านัลในว่ายน ้าเล่นเบกิบานส าราญใจ โดยมีอาคารที่

ประทับของสลุตา่นอยูใ่กล ้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ยา่งชดัเจน สว่นสระว่ายน ้า

ของมเหส ีและธดิาของสลุตา่นจะแยกออกไปตา่งหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่

ยงัคงความสวยงาม จากนัน้น าท่านชม วดัพรามนนัต ์ซ ึง่ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก

จาก Unesco ในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรัมบานันของฮนิด ูสรา้งเสร็จราวปี 856 เพือ่ฉลอง

ชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอดราชวงศ์สันชัย) วหิารปรัมบานัน ตัง้อยู่ที่

หมู่บา้นปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานันเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มี

ความส าคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่บโุรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในอนิโดนเีซยี วหิารแหง่นีม้เีทวาลัยหลักขนาดใหญ ่3 หลังดว้ยกัน คอื องคป์ระธานหลัง

กลางทีใ่หญท่ีส่ดุ เดน่ทีส่ดุ และสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยทีส่รา้งขึน้ถวาย

แดพ่ระอศิวร อกี 2 หลังเล็กลงมา แบง่เป็นเทวาลัยทศิเหนือทีส่รา้งถวายแด่พระนารายณ์ 

และเทวาลัยทศิใตท้ีส่รา้งขึน้ถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมเีทวาลัยขนาด

เล็กรายรอบอกีรว่ม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึรปูปัน้รปูสลักอกีมากมาย ซึง่ดว้ย

ความเกา่ ความเกา๋ ความขลัง ความงาม ความยิง่ใหญ่อลังการและความส าคัญแห่งรอย

อดตีในศาสนาฮนิด ู

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.45 น. ออกเดนิทางจากยอรค์ยากาตา้ร ์เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงเดนพาซาร ์ โดยสายการบนิ การ์

รดูา้ อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่GA254 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พักใหท้่านไดพั้กผ่อนตาม

อธัยาศัย 

 
 พกัที ่Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
ระบ าบารองแดนซ-์ศนูยผ์า้บาตกิ-ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-หมูบ่า้นคนิตามณี-ชมววิภเูขา
ไฟบารต์หู-์วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ)-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนัน้น าทา่นชมการแสดงระบ า บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืน้บา้น

ทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะบาหลซี ึง่น าเสนอเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหว่าง บารองเป็นสัตวใ์นต านาน 

ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษา

มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย สลับฉากดว้ยการร่าย

ร าแบบบาหลีดัง้เดมิที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซถ์ือไดว้่าเป็นนาฏกรรม

ศักดิส์ทิธิ ์ทีม่กีารรา่ยร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอนัไพเราะ จากนัน้

น าท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มลีวดลาย

สสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท า

เครื่องเงนิ และเครื่องประดับของใชต้่างๆ ที่มกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้

สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้น

แห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบาร์ตูห ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์

ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบาย

ตลอดทัง้ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul 

Temple) วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak 

siring) ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลัก

อนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใชใ้น

ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ์ หลังจากเสยีชวีติลงได ้

กลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุด

ขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระอนิทร์ทรงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้า

อมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 10 บ่อน ้าพุ

ศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่

ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะ

ผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ให ้

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองราคาถูก

มากมายเช่นเสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื้นเมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก 

และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี-เทอืกเขาเบดกูลั-ทะเลสาบบราตนั-วดัอลูนัดานบูราตนั-
วดัทานาหล์อต-หาดจมิบารนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรอืทีเ่รยีกกันว่า 

วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ี

สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับ

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่ ีเอกลักษณ์ใน

การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตู

วัดที่ก่อดว้ยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไวอ้ย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู ่

เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิี

ชวีติการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บนัได, สวนผัก และ

สวนผลไม ้
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิ

ทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความ

สงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรม

ทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้ง

ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ย

ฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใชต้ีพมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 

50,000 รูเป๊ียะห์ของอนิโดนีเซยี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัทานาหล์อต (Pura 

Tanah Lot)  ไดรั้บฉายาว่า"วัดที่มทีวิทัศน์สวยงามทีสุ่ดของบาหล"ี ค าว่า ทานา 

แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วัดแหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกนัของ

ธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไป

ในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดูเหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล 

เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยงัตัววัดได ้วัดนีส้รา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดัง ฮยงั นริาร์

ธา  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่อุทศิใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บ

ภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่หาด จมิบารนั  มคีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที่ตัง้ของรา้นอาหาร

ทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติย์

อสัดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนซูฟีู้ ด สไตลบ์าหล)ี 

  พกัที ่Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 บาหล-ีจาการต์า้-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport” 

09.25 น. ออกเดนิสูเ่มอืงจาการต์า้ โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่GA403 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 2.05 ชัว่โมง 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 

** เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ** 

12.40 น. ออกเดินทางจากเมืองจาการ์ตา้  สู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การ์รูด ้า 

อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่GA868 ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม : อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์บาหล ีบโุรพทุโธ 5วนั 4คนื โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนเีซยี (GA) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่04-08 เม.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่12-16 เม.ย. 62 29,900 29,900 28,900 27,900 13,900 5,900 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62 32,900 32,900 31,900 30,900 13,900 5,900 

วนัที ่14-18 เม.ย. 62 32,900 32,900 31,900 30,900 13,900 5,900 

วนัที ่24-28 เม.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่08-12 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่16-20 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่29 พ.ค.- 02 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่05-09 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่12-16 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่19-23 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่26-30 ม.ิย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่03-07 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่13-17 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัที ่25-29 ก.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที 
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทรปิ/ทา่น 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว  

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง
มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง 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.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน 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 
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9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 


