
 

 

รหัสทัวร B2B1902385 
ทัวรอินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน  3 คืน (TG) 
มหาเจดียบุโรพุทโธ | วัดพราหมนันต | หมูบานคินตามณี 

วัดทานาหลอต | วัดอูรันดานูบราตัน 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู  - ระบําไฟ Kacak Fire Dance - หาดจิมบารัน 

06.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D 
เช็คอินกรุปของสายการบิน การบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร  ให
การตอนรับและอํานวยความสะดวก 

08.50 น. นําทานเดินทางสู เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน เที่ยวบินท่ี 
TG431 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร
ซารหรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหงน้ีต้ังช่ือไวเพ่ือเปนเกียรติแก พัน
โท อี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบท่ีมารกา
เมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช ระหวางการปฏิวัติอินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ 
สนามบินแหงน้ีต้ังอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลา
ทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

 จากน้ันนําทานชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ต้ังอยูบนหนาผาริมทะเลท่ีสูง
เกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหลี เปนวัดสําคัญ 1 ใน 5 
แหงท่ีอยูริมทะเล สรางข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 
19 และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ภายในวัดแบงเปน 3 สวนตามความเช่ือ คือ 
สวรรค มนุษย และ ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเปนรูปปกครุฑต้ังอยูสองขาง เวน
ชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเปนหนากาก ดูนาเกรงขามเปนผูพิทักษคุมครองอยู
เหนือประตู ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ช้ันสุดทายเปนเจดียซ่ึงถือเปน
บริเวณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดน้ัน จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพ
แหงทองทะเล  โปรดระวัง แวนตา, หมวก หรือเคร่ืองประดับ ตางๆ เน่ืองจากมีฝูงลิง
จํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี วัดน้ีจัดไดวาเปนจุดท่ีสวยงามแหงหน่ึง โดยเฉพาะใน
เวลาที่พระอาทิตยกําลังลับขอบฟ�า จากน้ันนําทานชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance 
โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีช่ือเสียงของชาวบาหลี เปนการถายทอดเร่ืองราวการตอสู
ระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเปนจงัหวะ
ประสาน หลังจากน้ันนําทานเดิทางสูหาดจิมบารัน 



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ใหทานไดล้ิมลองเมนู ซีฟู�ดสไตลบาหลี 

ทามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน 
ที่พัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี  
วันที2่ ศูนยผาบาติก – ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารตูห - วัดทา

นาหล็อต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานชม ศูนยผาบาติก ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีลวดลาย

สีสันความแตกตางจากผาบาติกท่ัวไป ศูนยเคร่ืองเงิน ใหทานไดชมงานฝมือการทํา
เคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดับของใชตางๆ ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงามเปนสินคา
สงออกที่มีช่ือเสียงของบาหลี จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบาน
แหงน้ีเปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน
ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ท่ีต้ังอยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ 

ทะเลสาบบารตูห ที่เกิดข้ึนจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกท่ีลอยพัด
ผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ   จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดทานาห
ลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามท่ีสุดของบาหลี" คําวา 
ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเช่ือวาวัดแหงน้ีเปนสัญลักษณของการ
บรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เปนวัดที่ต้ังอยูบนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปน
แหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ  เวลาน้ําข้ึนจะดูเหมือน
วัดอยูกลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได วัดน้ีสรางข้ึนโดยนักบวช
ฮินดูช่ือ ดัง ฮยัง นิรารธา  ในสมัยศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหง



 

 

ทองทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝم�งทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟ�า
ที่แสนงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี 

วันที่ 3 บาหลี - ยอรคจารกาตา (บินภายใน) – มหาเจดียบุโรพุทโธ – วัดปะวน  - วัดเมนดุท – 
วัดพราหมนันต - บาหลี (บินภายใน) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพักหรือ Breakfast Box 
.......น. ออกเดินทางตอสู ยอรคยาการตา โดยสายการบิน... เที่ยวบินท่ี .... 
.......น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติอาดิสุคิปโต เมืองยอรคยาการตา  
 จากน้ันนําทานสูเสนทางทองเที่ยวเมืองแหงประวัติศาสตร นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุ

โรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญท่ีสุดในโลกสรางข้ึนโดย
กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร เปนสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราว
คริสตศตวรรษท่ี 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ต้ังอยูทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่
ราบเกฑุ ทางฝم�งขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามน้ันรังสรรคข้ึนดวยความรักความศรัทธา
อยางเปم�ยมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแตละช้ินไดรับการ
จัดวางอยางงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดย
สรางข้ึนจากหินลาวา มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดานฐาน
เปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสกวางยาวดานละ 123 เมตร แตละดานมีบันไดและซุมประตูข้ึนสูมหา
เจดีย ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ช้ัน ช้ัน 1-6 มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม สวนช้ันที ่7-10 มี
ลักษณะเปนรูปทรงกลม สวนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดวยข้ันบันไดใหญ 4 ข้ัน 
กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เปนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปน
มนุษยที่ยังของอยูในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู



 

 

จบ สวนน้ีจัดอยูในข้ันกามภูม ิในสวนที่สอง คือสวนบนของฐานน้ัน ผนังท้ังดานนอกดาน
ในมีรูปสลักเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติและชาดกตางๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน
สวนน้ีถือเปนข้ันรูปภูม ิคือข้ันตอนที่มนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวน
ที่สาม คือสวนของฐานกลมท่ีมีเจดียทรงระฆังคว่ํา จํานวน 72 องค แตละองคบรรจุ
ดวยพระพุทธรูป ต้ังเรียงรายอยู 3 ระดับ โอบลอมพระเจดียองคใหญซ่ึงเปนสัญลักษณ
สุดยอดของบุโรพุทโธ จํานวน 72 น้ัน หากพิจารณาในทางธรรมแลวหมายถึง รูป 18 
เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียที่เปนรูปบัวผลิบานน้ันบงบอกถึงการรูต่ืน
และเบิกบาน สวนพระเจดียองคใหญน้ันภายในไมไดบรรจุส่ิงใดไว อาจส่ือใหเห็นถึง
ความวาง อันถึงท่ีสุดของนิพพานแลว ยอมไรลักษณ ไรรูปรอยใดๆ ในสวนน้ีถือเปนข้ัน
อรูปภูม ิท่ีมนุษยไมผูกพันกับทางโลกอีกตอไป จากน้ันนําทานสู ศูนยเคร่ืองเงิน ทานจะ
ไดชมการสาธิตการทําเคร่ืองเงินอยางละเอียด โดยชางฝมือที่ประณีต จากน้ันนําทานชม 
วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เปนวัดที่ไดสรางข้ึนเปนที่สําหรับเก็บน้ําศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือ
ชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ จากน้ันนําทานชม วัดเมนดุท (Candi 
Mendut) ซึ่งถือเปนวัดที่เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุทโธ 

โดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีต้ังอยูที่หมูบาน 
Mendut หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปนรูปทรงสูง
คลายเจดีย ดานในมีพระประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถูกคนพบในป 1836 อยูในสภาพ
ซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรับการบูรณะในป 1897 ในปจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษา
อยูในวัดน้ี ซ่ึงในระหวางการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจท่ีพบวา 
วัดท้ัง 3 แหงน้ี ต้ังอยูในตําแหนงท่ีเปนเสนตรงเดียวกัน  
ทําใหนักโบราณคดีสวนหน่ึงเช่ือวา Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สวน
หน่ึงของบุโรพุทโธ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานชม วัดพรามนันต ซ่ึงไดรับการยกยองเปนมรดกโลกจาก Unescoในป 
1991 หมูวิหารแหง ปรัมบานันของฮินดู สรางเสร็จราวป 856 เพ่ือฉลองชัยชนะของระ
ไก ปกาตัน (ทายาทผูสืบทอดราชวงศสันชัย) วิหารปรัมบานัน ต้ังอยูท่ีหมูบาน ปรัม
บานัน ทางทิศตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานัน เปนส่ิงกอสรางที่มีความสําคัญไม
ย่ิงหยอนไปกวาบุโรพุทโธ เพราะเปนเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญท่ีสุดในอินโดนีเซีย 
วิหารแหงน้ีมีเทวาลัยหลักขนาดใหญ 3 หลังดวยกัน คือ องคประธานหลังกลางที่ใหญ
ที่สุด เดนที่สุด และสูงท่ีสุด (ประมาณ 47 เมตร) เปนเทวาลัยที่สรางข้ึนถวายแดพระ
อิศวร อีก 2 หลังเล็กลงมา แบงเปนเทวาลัยทิศเหนือที่สรางถวายแดพระนารายณ และ
เทวาลัยทิศใตท่ีสรางข้ึนถวายแดพระพรหม นอกจากน้ี ปรัมบานัน ยังมีเทวาลัยขนาด
เล็กรายรอบอีกรวม 250 หลังเปนองคประกอบ รวมไปถึงรูปปم�นรูปสลักอีกมากมาย ซ่ึง
ดวยความเกา ความเกา ความขลัง ความงาม ความย่ิงใหญอลังการและความสําคัญ
แหงรอยอดีตในศาสนาฮินดู 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.......น. จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองบาหลี  โดยสายการบิน... เที่ยวบินท่ี.... 
.......น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พักใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี 
วันที่ 4 ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน -  ชอปปم�งรานกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน  นําทานชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura 
Ulun Danu Bratan ) เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ต้ังอยูบริเวณริม
ทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาที่สวยงามบน
ความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทํา
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา
ทองทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ 



 

 

มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน อีกทั้งยังเปนสัญลักษณท่ีใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตร
แบบ 50,000 รูเปم�ยะหของอินโดนีเซีย จากน้ันนําทานสู  รานกฤษณา รานขายของฝาก
ช่ือดังที่ไดรวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแหงน้ี อาท ิเชน ขนม
พ้ืนเมือง, เส้ือผาบาติก, งานแกะสลักไม และ เคร่ืองประดับสวยงาม ใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือของฝากกอนเดินทางกลับ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International 

Airport” 
17.40 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) 

เที่ยวบินท่ี TG432 
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 11-14 ต.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันท่ี 12-15 ต.ค 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันท่ี 20-23 ต.ค 62 27,999 26,999 25,999 4,500 16,900 
วันท่ี 25-28 ต.ค 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันท่ี 05-08 ธ.ค. 62 29,999 28,999 27,999 4,500 17,900 
วันท่ี 07-10 ธ.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันท่ี 21-24 ธ.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันท่ี 28-31 ธ.ค. 62 29,999 28,999 27,999 4,500 17,900 
วันท่ี 29 ธ.ค. 62 – 
01 ม.ค. 63 31,999 30,999 29,999 4,500 17,900 
วันท่ี 30 ธ.ค. 62 – 
02 ม.ค. 63 31,999 30,999 29,999 4,500 17,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  


