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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

- มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ (Borobudor)  
ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

- วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก
จาก Unescoในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรัมบานัน
ของฮนิด ู

- หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นจดุชมววิ 
ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงาม
ทีส่ดุ ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปี 

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

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

โดยสายการบนิการูดา้ 
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.- 
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วนัที ่13-17 ก.ค. 62  

 27,900.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 62  

 27,900.- 

 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 25 USD/ทรปิ/ทา่น 
** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดินทาง 

วนั โปรแกรมเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ-จาการ์ตา้-ยอร์คยาการ์ตา้ X ✈ 🍽 
Jayakarta Hotel หรือ 

เทียบเท่า 

2 
มหาเจดียบุ์โรพุทโธ-พระราชวงัสุลตา่น-พระราชวงัน ้า-วดัพ
รามนันต-์ยอร์คยาการ์ตา้-บาหลี 🍽 🍽 🍽 

Bedrock Hotel หรือ 
เทียบเท่า 

3 
ระบ าบารองแดนซ-์ศูนยผ์า้บาติก-ศูนยเ์คร่ืองเงิน-หมูบ่า้นคินตา
มณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห-์วดัเตียร์ตาอมัปีล (วดัตมัปะซิริง)-ช ้
อปป้ิงตลาดปราบเซียน 

🍽 🍽 🍽 
Bedrock Hotel หรือ 

เทียบเท่า 

4 
วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกลั-ทะเลสาบบราตนั-วดั
อูลนัดานูบราตนั-วดัทานาหล์อต-หาดจิมบารัน 🍽 🍽 🍽 

Bedrock Hotel หรือ 
เทียบเท่า 

 

5 บาหลี-จาการ์ตา้-กรุงเทพฯ 🍽 ✈ X 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้ 
11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 4 

เคาน์เตอร์ G สายการบิน การร์ูดา้ อินโดนีเซีย โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทและ
หวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.10 น.  น าทา่นเดินทางสู ่จาการต์า้ โดยสายการบิน การร์ูดา้ อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี 

GA867 ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 3.35 ช ัว่โมง 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบิน จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 

** เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง ** 

20.05 น.  น าทา่นเดินทางสู ่ยอรค์ยาการต์า โดยสายการบิน การร์ูดา้ อินโดนีเซีย 

เท่ียวบินท่ี GA258 ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง 

21.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ยอรค์ยาการต์า (Adi Sucipto International Airport)  
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี Jayakarta Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2 
มหาเจดียบ์ุโรพุทโธ-พระราชวงัสุลต่าน-พระราชวงัน ้า-วดัพรามนนัต-์
ยอรค์ยาการต์า้-บาหลี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

น าทา่นเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนา
พุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสร้างขึ้ นโดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร์ เป็นสถูปแบบ
มหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 -9 หรือพุทธศกัราช 1393 
ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกลก้บัแมน่ ้าโปรโก ห่าง
จากยอกยาการ์ตา ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อนั
งดงามนั้นรังสรรคข์ึ้นดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเป่ียมลน้ตอ่พระพุทธศาสนาของ
ชนชาวศรีวิชยั ประติมากรรมแต่ละช้ินไดร้ับการจดัวางอย่างงดงามลงตวัและมี
ความหมายอนัมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสรา้งขึ้นจากหินลาวา มี
พ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 55 ,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส
กวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมีบนัไดและซุม้ประตูขึ้นสู่มหาเจดีย ์ซ่ึงมี
ท ัง้หมด 10 ช ัน้ ช ัน้ 1-6 มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม สว่นช ัน้ท่ี 7-10 มีลกัษณะเป็น
รูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยข ัน้บนัไดใหญ ่4 ข ัน้ ก าแพงรอบ
ฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมนุษยท่ี์ยงั
ขอ้งอยูใ่นกาม ผูกพนักบัความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ 
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ส่วนน้ีจดัอยูใ่นข ัน้กามภูมิ ในส่วนท่ีสอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังท ัง้ดา้นนอก
ดา้นในมีรูปสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ 
ในส่วนน้ีถือเป็นข ัน้รูปภูมิ คือข ัน้ตอนท่ีมนุษยห์ลุดพน้จากกิเลสทางโลกมาได ้
บางสว่นสว่นท่ีสาม คือสว่นของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงัคว ่า จ านวน 72 องค ์แต่
ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรียงรายอยู ่3 ระดบั โอบลอ้มพระเจดียอ์งคใ์หญซ่ึ่ง
เป็นสญัลกัษณสุ์ดยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแลว้
หมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียท่ี์เป็นรูปบวัผลิบาน
นั้นบง่บอกถึงการรูต่ื้นและเบิกบาน ส่วนพระเจดียอ์งคใ์หญน่ั้นภายในไมไ่ดบ้รรจุส่ิง
ใดไว ้อาจส่ือใหเ้ห็นถึงความวา่ง อนัถึงท่ีสุดของนิพพานแลว้ ยอ่มไรล้กัษณ์ ไรรู้ป
รอยใดๆ ในส่วนน้ีถือเป็นข ัน้อรูปภูมิ ท่ีมนุษยไ์มผู่กพนักบัทางโลกอีกตอ่ไป จากนั้น
น าทา่นสู ่ศูนยเ์คร่ืองเงิน ทา่นจะไดช้มการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอยา่งละเอียด โดย
ชา่งฝีมือท่ีประณีต จากนั้นน าทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีได ้
สรา้งขึ้นเป็นท่ีส าหรับเก็บน ้าศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือช าระลา้งจิตใจกอ่นเขา้ไปสู่มหาวิหารบุโร
พุทโธ จากนั้นน าทา่นชม วดัเมนดุท (Candi Mendut) ซ่ึงถือเป็นวดัท่ีเกา่แก ่โดย
สนันิษฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ล่ียกนักบับุโรพุทโธ โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร 
(Sailendra Dynasty) วดัแห่งน้ีต ัง้อยูท่ี่หมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวดับุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 
องค ์วดัแห่งน้ีถูกคน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพซากปรักหกัพงัจนกระท ัง่ไดร้ับการ
บูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูใ่นวดัน้ี ซ่ึงในระหวา่งการ
บูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจท่ีพบวา่ วดัท ัง้ 3 แห่งน้ี ตัง้อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีเป็นเสน้ตรงเดียวกนั ท าใหน้ักโบราณคดีสว่นหน่ึงเช่ือวา่ Candi Mendut 
และ Candi Pawon คือ สว่นหน่ึงของบุโรพุทโธ  บรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์
ใกลล้าลบัขอบฟา้ท่ีแสนงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าทา่นชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวงัสุลต่าน” ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของ
ล ้าค่าในวงั และเคร่ืองใชต้่างกอ่นท่ีกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะล้ีภ ัยและเปล่ียนการ
ปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเคร่ืองบรรณาการตา่งๆ และหอ้งเก็บโบราณวตัถุและส่ิง
ล า้คา่สมยักอ่น ประวติัต่างๆ ท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีคา่ของอารยะธรรม
ชวา…จากนั้นน าทา่นชม พระราชวงัน ้า “Tamansari Water Palace”  เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นของสุลตา่น ภายในมีสระขนาดใหญ ่เพ่ือใหส้าวสรรก านัลในวา่ยน ้าเลน่เบิก
บานส าราญใจ โดยมีอาคารท่ีประทบัของสุลตา่นอยูใ่กล ้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ใน
สระไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนสระวา่ยน ้าของมเหสี และธิดาของสุลตา่นจะแยกออกไป
ตา่งหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญท่ี่ยงัคงความสวยงาม จากนั้นน าทา่นชม 
วดัพรามนันต  ์ซ่ึงไดร้ับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 หมู่
วิหารแหง่ปรัมบานันของฮินดู สรา้งเสร็จราวปี 856 เพ่ือฉลองชยัชนะของระไก ปี
กาตนั (ทายาทผูสื้บทอดราชวงศส์นัชยั) วิหารปรัมบานัน ตัง้อยูท่ี่หมูบ่า้นปรัมบานัน 
ทางทิศตะวนั ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานันเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีความส าคญัไมย่ิ่ง
หยอ่นไปกวา่บุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ี่สุดในอินโดนีเซีย 
วิหารแห่งน้ีมีเทวาลยัหลกัขนาดใหญ ่3 หลงัดว้ยกนั คือ องคป์ระธานหลงักลางท่ี
ใหญท่ี่สุด เดน่ท่ีสุด และสูงท่ีสุด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลยัท่ีสรา้งขึ้นถวาย
แด่พระอิศวร อีก 2 หลงัเล็กลงมา แบง่เป็นเทวาลยัทิศเหนือท่ีสรา้งถวายแด่พระ
นารายณ์ และเทวาลยัทิศใตท่ี้สรา้งขึ้นถวายแดพ่ระพรหม นอกจากน้ีปรัมบานันยงัมี
เทวาลยัขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูป
สลกัอีกมากมาย ซ่ึงดว้ยความเกา่ ความเกา๋ ความขลงั ความงาม ความย่ิงใหญ่
อลงัการและความส าคญัแหง่รอยอดีตในศาสนาฮินดู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.45 น. ออกเดินทางจากยอร์คยากาตา้ร์ เพ่ือเดินทางสู ่เมืองเดนพาซาร ์ โดยสายการบิน 

การร์ูดา้ อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA254 ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี

ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

  พกัท่ี Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3 
ระบ าบารองแดนซ-์ศูนยผ์า้บาติก-ศูนยเ์คร่ืองเงิน-หมู่บา้นคินตามณี-ชม
วิวภูเขาไฟบารตู์ห-์วดัเตียรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซิริง)-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบ
เซียน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

จากนั้นน าทา่นชมการแสดงระบ า บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดง
พ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเกาะบาหลีซ่ึงน าเสนอเร่ืองราวการตอ่สูร้ะหวา่ง บารองเป็น
สตัวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณ์แทนวิญญาณ
ดีงามผูป้กปักษร์ักษามนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตวัละครท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทนวิญญาณ
ชัว่รา้ย สลบัฉากดว้ยการร่ายร าแบบบาหลีดัง้เดิมท่ีสืบทอดมาแตโ่บราณกาล บารอง
แดนซ์ถือไดว้ ่าเป็นนาฏกรรมศักด์ิสิทธ์ิ  ท่ีมีการร่ายร ามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม 
ประกอบดว้ยเสียงเพลงอ ันไพเราะ จากนั้นน าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก  ชม
กระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบตา่งๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสนัความแตกตา่งจากผา้
บาติกท ั่วไป ศูนย์เค ร่ืองเงิน  ให ้ท่านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน  และ
เคร่ืองประดบัของใชต้่างๆ ท่ีมีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมี
ช่ือเสียงของบาหลี จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั หมู่บา้นคินตามณี หมูบ่า้นแหง่น้ี
เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห ์และทะเลสาบบาร์ ตูห ์ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมวิวทิวทศัน์
ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูหท่ี์ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทัง้ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย 
 

 

จากนั้นน าทา่นสู่ หมูบ่า้นตมัปะซิริง น าทา่นชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนัวา่ วดัตมัปะซีริง (Tampak 
siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย่ิ้งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนต์
แกะสลกัอนุสรณส์ถานน้ีดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์าร์มา
เดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซ่ึงเช่ือกนัวา่ท าใหร้าชวงศ ์หลงัจาก
เสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัทา่นจะไดพ้บกบับ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
ปจัจุบนัน้ียงัมีน ้าผุดขึ้นมาตลอดเวลาเช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสรา้งขึ้นตอนท่ีเจาะพ้ืน
พิภพเพ่ือสรา้งบอ่น ้าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคส์ถานท่ีแหง่น้ีถูกสรา้งขึ้นราว
ศตวรรษท่ี 10 บอ่น ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิ้น เป็นท่ีเคารพสักการะ
ของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิง
เลวรา้ย และรักษาโรคตา่งๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายให ้
บริสุทธ์ิ ท่ีน ้าพุแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก จากนั้นใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบ
เซียน ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชน่เส้ือผา้,ของท่ีระลึก,
ผา้พนัคอ,ผา้โสร่งพ้ืนเมือง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พ้ืนเมืองอีก 
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ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  
  พกัท่ี Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 
วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)-เทือกเขาเบดกูลั-ทะเลสาบบราตนั-วดัอูลนั
ดานูบราตนั-วดัทานาหล์อต-หาดจิมบารนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือท่ีเรียก
กนัว่า วดัเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดของบาหลี สรา้งในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของกษัตริยข์อง
ราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้า่นไดช้ม
เจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึ้นเป็นช ัน้ๆสูงขึ้นไปแลว้มุงดว้ยฟาง 
ชมความงามของก าแพง, ประตูวดัท่ีกอ่ดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายต่างๆไวอ้ย่าง
งดงาม จากนั้นเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
ระหวา่งการเดินทางทา่นจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบ
ตา่งๆ เชน่ การท านาข ัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
 
 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตนั  น าทา่นชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( 
Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัท่ีส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยูบ่ริเวณ
ริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงาม
บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึ้นในชว่งศตวรรษท่ี 17 เพ่ือ
ใชท้  าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรา้งไวเ้พ่ืออุทิศแด ่เทวี ดานู เทพแห่ง
สายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูง 
หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ช ัน้ อีกท ัง้ยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชตี้พิมพรู์ปลง
ดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่
วดัทานาหล์อต (Pura Tanah Lot)  ไดร้ับฉายาวา่"วดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามท่ีสุด
ของบาหลี" ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแห่งน้ีเป็น
สญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัท่ีต ัง้อยูบ่นชายหาด
ริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหินลกัษณะคลา้ย
เกาะ  เวลาน ้าขึ้นจะดูเหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดินขา้มไปยงัตวั
วดัได ้วดัน้ีสรา้งขึ้นโดยนักบวชฮินดูช่ือ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ือ
อุทิศใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่ง
ทะเลยามอาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่หาด จิม
บารนั  มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็น
ระเบียบยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตยอ์สัดง 
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ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูซีฟู้ด สไตลบ์าหลี) 
  พกัท่ี Bed Rock Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี 5 บาหลี-จาการต์า้-กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport” 
09.25 น. ออกเดินสู่เมืองจาการ์ตา้ โดยสายการบิน การร์ูด้า อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี 

GA403 ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 2.05 ช ัว่โมง 
10.30 น. เดินทางถึง สนามบิน จาการต์า้ (Soekarno Hatta International Airport) 

** เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง ** 
12.40 น. ออกเดินทางจากเมืองจาการ์ตา้ สู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การร์ูด้า 

อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA868 ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 3.35 ช ัว่โมง 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
โปรแกรม : อินโดนีเซีย มหศัจรรย ์บาหลี บุโรพุทโธ 5วนั 4คืน โดยสายการบิน การร์ูดา้ อินโดนีเซีย (GA) 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถึ่ง12

ปี 
 [มีเตียง] 
พกักบั
ผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถึ่ง12

ปี 
[มีเตียง] 
พกักบั
ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถึ่ง12ปี  
[ไมมี่เตียง] 
พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

ทา่นละ 

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

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

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

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

วนัท่ี 24-28 เม.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 
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วนัท่ี 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

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

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

วนัท่ี 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัท่ี 05-09 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัท่ี 12-16 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัท่ี 19-23 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

วนัท่ี 26-30 มิ.ย. 62 27,900 27,900 26,900 25,900 11,900 5,900 

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

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

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

 
***  ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั ] ท่านละ 5,000.-  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร+์ตัว๋เคร่ืองบิน *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทริป/ท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษัทฯ 
ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมืองรวมท ัง้ในกรณีที ทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วนักอ่นการเดินทาง  

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

5. เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้
แลว้ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดินทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประก ันอุบ ัติ เหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน ้าหนักตามสาย

การบินก าหนด 
3. คา่ท าหนังสือเดินทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
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5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 25 USD /ทริป/ทา่น 

เง่ือนไขการจอง  

1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช ัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการ 
โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับ เงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.     หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น 

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ  
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  
หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ  
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด  

 
การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควร

จดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ี
พกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงินท ัง้หมด 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองท ัง้จากประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 

ไมมี่การคืนเงินท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้ง
เสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ย
อ่ืนๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra 
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Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า
รา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคืน
คา่บริการท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
จดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ท ัง้ส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆท ัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี
อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธไ์มคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆท ัง้ส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเง่ือนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 
14.  โรงแรมท่ีพกัในประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศ
อินโดนีเซียตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรือ 
Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบ
ของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถ
เสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย 
ลา่ชา้ หรืออุบติัเหตุตา่งๆ ใดๆท ัง้ส้ิน 

16.  เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

17.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิเช่นนัน้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

18.   ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มิ 
เช่นนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ิน 

 

http://www.tourgether.co.th/

