บินด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD396
FD397

DMK (ดอนเมือง) – DPS (งูระห์ไร)
DPS (งูระห์ไร) – DMK (ดอนเมือง)

06.45 – 12.00
12.30 – 16.05

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
เงื่อนไขเข้าประเทศอิ นโดนี เซีย
ประกาศอัพเดท ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทางบาหลียงั มีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศ ดังนี้
- หลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) (สูตรใดก็ได้) แล้ว หรือมากกว่านัน้ อย่างน้อย 14 วันก่อนออก
เดินทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม)
- ไม่ตอ้ งตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าประเทศ
- ลงทะเบียนเข้าประเทศอินโดนีเซีย 72 ชั ่วโมง ก่อนเดินทาง ผ่าน APP : PEDULI LINDUNGI **ลูกค้าทีเ่ ดินทาง
จะต้องลงทะเบียนผ่านแอพเอง เนื่องจากเข้าได้แค่ 1 บัญชี/ 1 เครื่อง เท่านัน้ **
- หลักฐานประกันการเดินทางทีค่ ลอบคลุม ประกันโควิด-19 **รวมในค่าทัวร์**

-

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานนานาชาติ งูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระ
วิ ษณุ – หาดจิ มบารัน
(–/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้ เวลาในการ
เช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง*
06.45 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ งูระห์ไร ประเทศอิน โดนีเซีย โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (FD)
เทีย่ วบินที่ FD396 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง 15 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาท้องถิ่ นของ เกาะบาหลี ประเทศอิ นโดนี เซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง**
12.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ งูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลี
หลังจากทุกท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ ULUWATU TEMPLE เป็นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงและใครมาบาหลีตอ้ งมากันอย่างแน่นอนตัง้ อยูบ่ นไหล่
ภูเขาทีล่ ้อมรอบไปด้วยทะเลทีส่ วยงามของเกาะบาหลีแห่งนี้เลยทีเดียว โดยจะอยูท่ างใต้สุดของเกาะบาหลี โดยวัดนี้
สร้างขึน้ เพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซียนั ่นเอง สิง่ ทีเ่ ราจะได้พบเห็นคือ ความสวยงาม
ของวิวทิวทัศน์ และเสียงคลื่นทะเลทีค่ อยกระทบกันหน้าผาสูงอยูต่ ลอดเวลา

จากนัน้ นาทุกท่านชม สวนพระวิษณุ GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK สวนนี้ตงั ้ อยูท่ างตอนใต้
ของบาหลี สวนวิษณุ น้ี สร้างขึน้ เพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้ อทีก่ ว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่
ั้
ของทางการอินโดนีเซียทีต่ งั ้ ใจจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คสาคัญของทีน่ ่ี มีรปู ปนประติ
มากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอัน
งดงามและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก พระวิษณุมคี วามสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม.

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิ มบารัน (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหลี ชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ
หาดทรายขาวๆตัดกับผืนน้าสีฟ้าอมเขียวหาดทรายสุดสวยแห่งนี้ เป็นลักษณะทอดตัวโค้งเป็นวงจันทร์หนั หน้าไป
ทางทิศตะวันตก โดยความยาวของหาดทอดตัวมาจากรันเวย์ของสนามบินเดนปาซาร์ลงทางใต้ และตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจาก
ชายหาดเซมินยัก (SEMINYAK)กับชายหาดคูตา (KUTA) อันแสนวุน่ วาย

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ!!! ซีฟตสไตล์
ู้
บาหลี
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY2 PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บา้ นคิ นตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นา
ขัน้ บันได - น้าพุศกั ด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง วัด PURA LEMPUYANG LUHUR สาหรับวัดปูรานัน้ เป็นวัดที่ประกอบไปด้วย 7 วัดด้วยกัน
และวัดที่สงู ทีส่ ุดมีความสูงถึง 1,058 เมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนุ่ งโสร่งเข้ามาเยีย่ มชมวัดปูราเพื่อความเรียบร้อย
หากได้ข้นึ มาชมวัดบนเขาแล้ว ไม่ เ พีย งแต่ จะได้ช มความสวยงามของวัด และเรียนรู้เ กี่ยวกับ ศาสนาฮิน ดูแ ต่
นักท่องเทีย่ วยังได้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตงั ้ ของวัดทีส่ ูงเหนือระดับน้ า ทะเล รวมทัง้ อาจจะได้เห็นพระ
อาทิตย์ขน้ึ เหนือน้าทะเลและภูเขาอีกด้วย หากจะมาเยือนวัด PURA LEMPUYANG LUHUR นักท่องเที่ยวจะต้อง
สารวม ทัง้ วาจาและการแต่งกาย โดยห้ ามพูด คาหยาบหรื อแม้แต่แม่ที่ ให้ นมบุตรก็ห้ามเด็ด ขาด รวมทัง้
ผู้หญิ งมีประจาเดือนและผู้ที่เพิ่ งสูญเสียบุคคลในครอบครัวห้ามขึ้นมาที่วดั

ชมความสวยงามของหมู่บา้ นโบราณ หมู่บ้านคิ นตามณี KINTAMANI ตัง้ อยูต่ รงปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร์ โดยมี

ทะเลสาบบาร์ตรู ์ อยูต่ รงเบือ้ งหน้า ทาให้หมู่บา้ นแห่งนี้ลอ้ มรอบไปด้วยธรรมชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกู
นุงบาตูร ์ (MOUNT BATUR) หรือ ภูเขาไฟกิ นตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่ งในภูเขาไฟที่ได้ร บั
ความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซีย อยูเ่ หนือระดับน้าทะเล 1,717 เมตร มีอายุมากกว่า 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่
ชาวบาหลีศรัท ธาอย่างมาก ความสวยงามยัง ไม่ห มดเท่านี้ ทะเลสาบที่ ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้ มีความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ ทะเลสาบบาตูร ์ (LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในบาหลี มีความยาว 7 กม กว้าง 2.5 กม.
ตัง้ อยูก่ ลางหุบเขา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมชมวิ วของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ปี
ชม TEGALALANG RICE TERRACE VIEW หรือที่รู้จกั กัน ในชื่อ นาขัน้ บันได เป็ นการปลูกข้าวแบบขัน้ บัน ได
เพราะพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นเนินเขา ให้ทุกท่านได้ชมวิวธรรมชาติแบบ 100% (หน้าขันบั
้ นไดนี้จะมีให้ชมตามฤดูกาล)
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ วัดน้าพุศกั ดิ์ สิ ทธิ์ เทมภัคสิ ริงค์ TAMPAK SIRING
เป็นวัดในศาสนาฮินดู ตัง้ อยูใ่ กล้เมืองเทมภัคสิรงิ ค์ วัดแห่งนี้สร้างขึน้ ราวปี ค.ศ.962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา วัดห่งนี้
ชาวบาหลีนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล จุดเด่นของวัดนี้อยู่ทบ่ี ่อน้าพุศกั ดิ ์สิทธิ ์ เป็นบ่อน้ าพุท่เี กิดขึน้
เองตามธรรมชาติจากตาน้ าใต้ดนิ มาเป็นเวลายาวนานนับพันปีชาวบาหลีมคี วามเชื่อว่า การที่ได้อาบหรือดื่มกินน้ า
จากน้าพุศกั ดิ ์สิทธิ ์นี้จะเป็นสิรมิ งคล ขับไล่สงิ่ ชั ่วร้ายรวมไปถึงยังรักษาโรคต่างๆได้
**สุภาพสตรีที่เดิ นทางเข้าวัดน้าพุศกั ดิ์ สิ ทธิ์ จะต้องนายางมัดผมหรือกิ๊ บติ ดผมมาด้วย เนื่ องจากสถานที่ นี้
จาเป็ นจะต้องเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าด้านใน**

คา่

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน มีรา้ นขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ และให้ท่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นทีม่ าทีน่ ไทยตัง้ ชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! CRISPY DUCK
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY3 PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT
TWMPLE
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัด PURA TAMAN AYUN หรือ MENGWI TEMPLE คือ วัดสไตล์
ฮินดู-บาหลีทต่ี งั ้ อยูท่ ่ามกลางสวนสีเขียวทีร่ ายล้อมด้วยแม่น้าเล็กๆ
ณ ใจกลางเมือง MENGWI ทางตอนกลางของเกาะบาหลี ความ
พิเศษของวัด PURA TAMAN AYUN อยูท่ ่อี งค์เจดียห์ ลายชัน้ ทรง
สูงสไตล์ฮนิ ดูทต่ี งั ้ เรียงแถวกันนับสิบองค์ทผ่ี มยืนยันว่ามันช่าง
สวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัดก็ยงั มีส ถาปตั ยกรรม
ั้
โบราณอายุหลายร้อยปี และที่น่ีกย็ งั มีรูปปนของ
BARONG สัตว์
ในเทพนิยายหน้าตาคล้ายกับสิงโตของชาวบาหลีท่ถี ูกเชื่อว่าเป็น
“เจ้าแห่งวิญญาณ”

นาทุกท่านเดินทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรือเรียกสัน้ ๆว่า PURA BRATAN ซึง่ เป็นวัดประจาศาสนา
ฮินดูท่ถี ูกก่อสร้างขึ้นกลางทะเลสาบ BRATAN ตัง้ แต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน้ าและ
ทะเลสาบแห่งนี้ซ่งึ ถือเป็นหล่งน้าที่สาคัญสาหรับการเกษตรของชาวเกาะบาหลีในสมัยนัน้ เป็นอย่างมาก และไฮไลท์
สาคัญทีพ่ ลาดไม่ได้เลยอยูท่ ่ี เจดีย์ 11 ชัน้ ทีม่ รี ปู ทรงเป็นเอกลักษณ์ของสถาปตั ยกรรมฮินดู
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
ชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE หรือ วัดปุราตานะห์ลอต วัดทีด่ งั ทีส่ ุดของเกาะบาหลี ตัง้ อยู่
ั่
บนโขดหินริมทะเล และยังเป็น 1 ใน 7 วัดทีถ่ ูกสร้างริมชายฝงทะเลของเกาะบาหลี
อกี ด้วย เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึ่งวัด

ทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดในเกาะบาหลีเลย นอกจากสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงาม และตัววัดยังโดดเด่น ตัง้ ตระหง่านอยูเ่ ขต
ั่
ชายฝงทาบานั
น

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY4 ท่าอากาศยานนานาชาติ งูระห์ไร - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(B/–/–)

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติ งูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
12.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เทีย่ วบินที่ FD397 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั ่วโมง 15 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
16.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่ มอัตรา ท่านละ

23 – 26 กันยายน 2565

17,999

2,500

30 กันยายน – 03 ตุลาคม 65

17,999

2,500

กาหนดการเดิ นทาง

08 – 11 ตุลาคม 2565

17,999

2,500

11 – 14 ตุลาคม 2565

17,999

2,500

15 – 18 ตุลาคม 2565

17,999

2,500

21 – 24 ตุลาคม 2565

17,999

2,500

22 – 25 ตุลาคม 2565

19,999

2,500

28 – 31 ตุลาคม 2565

17,999

2,500

04 – 07 พฤศจิ กายน 2565

17,999

2,500

11 – 14 พฤศจิ กายน 2565

17,999

2,500

18 – 21 พฤศจิ กายน 2565

17,999

2,500

25 – 28 พฤศจิ กายน 2565

17,999

2,500

02 – 05 ธันวาคม 2565

19,999

2,500

03 – 06 ธันวาคม 2565

19,999

2,500

09 – 12 ธันวาคม 2565

19,999

2,500

10 – 13 ธันวาคม 2565

19,999

2,500

16 – 19 ธันวาคม 2565

19,999

2,500

23 – 26 ธันวาคม 2565

20,999

2,500

24 – 27 ธันวาคม 2565

20,999

2,500

30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66

23,999

2,500

31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66

23,999

2,500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่ องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่ น การฉี ดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิ ด 19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งโดยมีน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้
น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบิน) **
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเบีย้ ประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสาหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายืน่ ร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจาก
ทางอินโดนีเซียได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั ผู้เดินทางคนไทยที่พานักในอินโดนีเซียไม่เกิน 30
วัน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลกู ค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ ก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิด ทรัพย์ส ิน สูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บตั ิเ หตุ สูญ หายที่เ กิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ กท่ า นยิน ดีท่ีจะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษ ัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญ เท่ านัน้ สิ่ง สาคัญ ท่ านจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึง ถึง ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น ส าคัญ หากกรณีท่จี าเป็น จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษ ัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า

- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีห น้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง เอกสารมาที่
บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่ แ (ตั ๋วเครื่องบิน ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไ ม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ห ากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอน
้
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ น เพียงข้อเสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษ ัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

