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อนิโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คนื 

เดินทาง ตุลาคม– ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 18,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ-บาหลี-อนสุาวรียม์หาภารตะ-คตูา้-วดัอลูวูาต-ูหาดจิมบารนั 
วนัท่ี 2   วดัเตียรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซิรงิ) -ตลาดปราบเซียน-หมูบ่า้นคนิตามณี-วดัเลมปยูางค-์ปรุะเบซากิห ์
วนัท่ี 3   บาหลีสวงิค-์ กาแฟขีช้ะมด-วดัอรูนัดานบูราตนั-ทานาตล์อต-Kecak Dance 
วนัท่ี 4   Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ-บาหลี-ผ่านชม อนุสาวรียม์หาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิม
บารัน 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพารซ์่าร ์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG431 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซ์่ารห์รือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
สนามบนิแห่งนีต้ัง้ช่ือไวเ้พ่ือเป็นเกียรตแิก่ พนัโท อี กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บท่ีมาร์
กาเม่ือตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใต้
ของเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย 
กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
คตูา้ อยู่ทางตอนใตข้องบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองท่องเท่ียวในบาหลีท่ีมีพืน้ท่ีติดทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรวมวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมแบบบาหลีดัง้เดิม อีกทัง้ยังมีชายหาดท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวยามค ่าคืน ท่ีไดร้บัความนิยมสูงสุดใน
ประเทศอินโดนีเซีย น าผ่านชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี เล่าเรื่องราวเก่ียวกับการสูร้บของ
เทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เก่ียวกบัความขดัแยง้ของพ่ีนอ้งสองตระกูล ระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ 
จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึ่งมีพนัธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมาก กล่าวกันว่าน่ีคือการต่อสูร้ะหว่าง
ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในท่ีสดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี ้จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วดัท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลท่ีสงูเกือบ 70 เมตร ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ัง้
ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่รมิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 11 มีการบรูณะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
และไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผีปีศาจ ประตวูัด
แกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตถูัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทักษ์
คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดบัดว้ยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดียซ์ึ่งถือเป็นบริเวณท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ
นัน้ จะอนญุาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดท่ีูจะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดบั ต่างๆ 
เน่ืองจากมีฝงูลงิจ านวนมากท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้วดันีจ้ัดไดว้่าเป็นจุดท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระอาทิตย์
ก าลงัลบัขอบฟา้ น าท่านเดนิทางสูห่าด จิมบารนั  เป็นหาดท่ีมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียง
รายเป็นระเบียบยาวนบัรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทิตยอ์สัดงท่ีแสนโรแมนตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ทา่นได้ลิม้ลองเมนู ซีฟู๊ดสไตลบ์าหลี ท่ามกลางบรรยากาศแสนโร
แมนตคิ ริมชายหาดจมิบารัน 
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ทีพั่ก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี  

วันที2่ 
วัดเตียรต์าอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี-
วัดเลมปูยางค-์ปุระเบซากิห ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม วัดเตยีรต์าอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิส์ทิธิซ์ึ่งคนไทยมกัจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak 

siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานนีด้ว้ยเล็บมือของตน เป็น
อนสุรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ่งเช่ือกันว่าท าใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสียชีวิตลง
ไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกับบ่อน า้ศกัดิส์ิทธิ์ซึ่งปัจจุบนันีย้ังมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกันว่าพระอินทร์
ทรงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสรา้งบอ่น า้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 บ่อ
น า้พศุกัดิส์ิทธิ์ใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใตด้ิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้าอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายใหบ้ริสทุธิ์ ท่ีน า้พแุห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผา้ ,
ของท่ีระลกึ,ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่พืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมืองอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง 
หมู่บ้านคินตามณี หมูบ่า้นแห่งนีเ้ป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู์ ท่ีสวยงามท่ีสดุ ชมวิวทิวทัศนข์องภูเขา
ไฟ และทะเลสาบบารต์หูท่ี์ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบารตู์ห ์ที่ต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่า 
1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตู์ห ์ทีเ่กิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนภ์ูเขาไฟบารต์หู์ ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ท่ีเกิดขึน้จากการ
ยบุตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผา่น อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
วัดเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นศลิปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนา
พราหมณ-์ฮินด ูท่ีแบง่พืน้ท่ีของวดัเป็น 3 สว่นเหมือนกบัร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะ
เป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศวิะ หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรีมรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกับ
ประตหูินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาท่ียังคงมีพลงับนเกาะบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเบ
ซากิห ์(Besakih Temple) ซึ่งถือว่าเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ และศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสดุในบาหลี วดัเบซารก์ิหแ์ห่งนีถื้อเป็น
มารดรแห่งมวลวหิาร (Mother Temple) เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสวดบชูาท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุของบาหลี 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 
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วันที ่3 
บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาต์ลอต-Kecak 
Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านสู ่บาหลีสวงิค ์(Bali Swing Family) สนกุสนานกับการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมค่า
นั่งชิงชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนัน้ใหท้่านได้
ชมการท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัท่ีส  าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่

บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 
1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพธีิกรรมทางศาสนาพทุธและฮินดู และสรา้งไวเ้พ่ืออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพ
แห่งสายน า้ทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถึง 11 
ชัน้ อีกทั้งยังเป็นสญัลักษณ์ท่ีใช้ตีพิมพรู์ปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลับ 
ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ีสดช่ืน ชมวิวนาขัน้บนัได   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดทานาหล์อต  
ไดร้บัฉายาว่า"วดัท่ีมีทิวทัศนส์วยงามท่ีสดุของบาหลี" ค  าว่า ทานา แปลว่าโลก ค  าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็น
สญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปใน
ทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินขา้มไปยังตวัวดั
ได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิรารธ์า  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ให้
ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม  
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จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนมุานและทศกณัฑโ์ดยมีหมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสียงเป็นจงัหวะประสาน 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 

วันที ่4 Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเดนิทางสู ่Pandawa Beach ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบับรรยากาศรมิทะเล อิสระถ่ายภาพทะเลสีฟ้าคราม และภูเขาหิน
ท่ีถกูแยกเป็นสองฝ่ังดว้ยถนนท่ีตดัผา่นเป็นทางเขา้หาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 

17.40 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบนิไทย (Thai airway) เท่ียวบนิท่ี TG432 

20.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซยี Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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 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 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2.     กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรมั/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
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วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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