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อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สงิหาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 18,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ-บาหล-ีอนสุาวรีย์มหาภารตะ-คตู้า-วดัอลูวูาต-ูหาดจิมบารัน 
วนัท่ี 2   วดัเตียร์ตาอมัปีล (วดัตมัปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบ้่านคินตามณี-วดัเลมปยูางค์-ปรุะเบซากิห์ 
วนัท่ี 3   บาหลสีวิงค์- กาแฟขีช้ะมด-วดัอรัูนดานบูราตนั-ทานาต์ลอต-Kecak Dance 
วนัท่ี 4   Pandawa Beach-บาหล-ีกรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-บาหลี-ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิม
บารัน 

06.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดนพาร์ซา่ร์ หรือ เกาะบาหล ีโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

สนามบินแหง่นีต้ัง้ช่ือไว้เพื่อเป็นเกียรตแิก่ พนัโท อี กสุตี งรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสู้รบที่มาร์
กาเมื่อตกอยูใ่นวงล้อมของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวตัิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแหง่นีต้ัง้อยูห่า่งจากทางใต้
ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ 
คตู้า อยู่ทางตอนใต้ของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองท่องเที่ยวในบาหลีที่มีพืน้ที่ติดทะเล ซึ่งเป็นแหลง่รวมวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมแบบบาหลีดัง้เดิม อีกทัง้ยงัมีชายหาดที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวยามค ่าคืน ที่ได้รับความนิยมสงูสดุใน
ประเทศอินโดนีเซีย น าผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี เลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัการสู้รบของ
เทพในต านานมหากาพย์มหาภารตะ เก่ียวกบัความขดัแย้งของพี่น้องสองตระกูล ระหว่างตระกลูเการพ และตระกูลปาณฑพ 
จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึ่งมีพนัธมิตรของแตล่ะฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจ านวนมาก กลา่วกนัว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง
ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซึ่งในที่สดุแล้วฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครัง้นี ้จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู ่วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วดัที่ตัง้อยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สงูเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตัง้
ของเกาะบาหล ีเป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แหง่ที่อยูริ่มทะเล สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบรูณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวดั
แกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลกัเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทกัษ์
คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตปูระดบัด้วยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความส าคญัที่สดุ
นัน้ จะอนญุาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดทูี่จะสวดบชูาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวงั แว่นตา, หมวก หรือเคร่ืองประดบั ต่างๆ 
เนื่องจากมีฝงูลิงจ านวนมากที่อาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้วดันีจ้ดัได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์
ก าลงัลบัขอบฟ้า น าทา่นเดินทางสูห่าด จิมบารัน  เป็นหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตัง้ของร้านอาหารทะเล เรียง
รายเป็นระเบียบยาวนบัร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อสัดงที่แสนโรแมนติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนู ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศแสนโร
แมนติค ริมชายหาดจิมบารัน 

ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา่,เกาะบาหล ี 
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วันที่2 
วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี-
วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิ์สทิธ์ิซึง่คนไทยมกัจะเรียกกนัว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak 

siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดลูใูช้เวทมนต์แกะสลกัอนสุรณ์สถานนีด้้วยเลบ็มือของตน เป็น
อนสุรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึง่เช่ือกนัวา่ท าให้ราชวงศ์ หลงัจากเสยีชีวิตลง
ได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวดัท่านจะได้พบกบับ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งปัจจบุนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกนัว่าพระอินทร์
ทรงสร้างขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พิภพเพื่อสร้างบอ่น า้อมฤตชบุชีวิตนกัรบของพระองค์สถานท่ีแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ราวศตวรรษที่ 10 บอ่
น า้พุศกัดิ์สิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใต้ดิน เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทกุๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ที่น า้พแุห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ตลาดปราบเซียน ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองราคาถกูมากมายเช่นเสือ้ผ้า,
ของที่ระลกึ,ผ้าพนัคอ,ผ้าโสร่งพืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลกั และสนิค้าพืน้เมืองอีกมากมาย จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั 
หมู่บ้านคินตามณี หมูบ้่านแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว ภเูขาไฟบาร์ตห์ู และทะเลสาบบาร์ตห์ู ที่สวยงามที่สดุ ชมวิวทิวทศัน์ของภเูขา
ไฟ และทะเลสาบบาร์ตห์ูที่ถกูปกคลมุไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตัง้อยู่บนระดับความสูงกว่า 
1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ เกิดขึน้จากการยุบตัวของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึน้จากการ
ยบุตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพดัผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทบัใจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูที่แบ่งพืน้ที่ของวดัเป็น 3 สว่นเหมือนกบัร่างกายมนษุย์ (สว่นศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชัน้บนสดุจะ
เป็นท่ีประทบัขององค์พระศิวะ หนึง่ในเทพเจ้าสงูสดุ 3 พระองค์ (ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูให้ทา่นอิสระถ่ายภาพกบั
ประตหูินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากุง หนึ่งในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเบ
ซากิห์ (Besakih Temple) ซึ่งถือว่าเป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองที่ใหญ่ที่สดุ และศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุในบาหลี วดัเบซาร์กิห์แห่งนีถื้อเป็น
มารดรแหง่มวลวิหาร (Mother Temple) เนื่องจากเป็นสถานท่ีสวดบชูาที่ใหญ่และส าคญัที่สดุของบาหล ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 
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วันที่ 3 
บาหลีสวิงค์ - กาแฟขีช้ะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาต์ลอต-Kecak 
Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านสู ่บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนัง่ชิงช้าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมค่า
นัง่ชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหวา่งนัน้ให้ท่านได้
ชมการท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสยีงของบาหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัที่ส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่

บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงัเป็นภเูขาที่สวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 
1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ท าพิธีกรรมทางศาสนาพทุธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออทุิศแด่ เทวี ดาน ูเทพ
แห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกนัถึง 11 
ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลบั 
ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดช่ืน ชมวิวนาขัน้บันได   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต  
ได้รับฉายาว่า"วดัที่มีทิวทศัน์สวยงามที่สดุของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัที่ตัง้อยูบ่นชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปใน
ทะเล  สร้างอยูบ่นโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินข้ามไปยงัตวัวดั
ได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแหง่ท้องทะเล ให้
ทา่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลบัขอบฟ้าที่แสนงดงาม  
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จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์ระบ าไฟบูชาเทพเจ้าที่มีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวการตอ่สู้ระหวา่งหนมุานและทศกณัฑ์โดยมีหมูค่นรายล้อมคอยร้องและสง่เสยีงเป็นจงัหวะประสาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 

วันที่ 4 Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู ่Pandawa Beach ให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบับรรยากาศริมทะเล อิสระถ่ายภาพทะเลสีฟ้าคราม และภเูขาหิน
ที่ถกูแยกเป็นสองฝ่ังด้วยถนนที่ตดัผา่นเป็นทางเข้าหาด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิงรูะห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 

17.40 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432 

20.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-12 ส.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 12-15 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 20-23 ต.ค 62 19,999 18,999 17,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 25-28 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 05-08 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 
วนัท่ี 07-10 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 21-24 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วนัท่ี 28-31 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 
วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 


