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เดนิทางระหว่างเดอืน มีนาคม – ธันวาคม 2563 
 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว**** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - สุราบาย่า    
SWISSBEL TUNJUNGGAN 

HOTEL 

2 สุราบายา – โรงงานผลติซิกก้า – คาวาอเีจียน  EL ROYALE HOTEL 

3 ภูเขาไฟคาวาอเีจียน - โบรโม่   LAVA VIEW HOTEL  

4 
ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – สุราบายา – ไชน่า
ทาวน์ – วดัจีน Hong Tiek Hian Temple 

  
SWISSBEL TUNJUNGGAN 

HOTEL 

5 สุราบาย่า – จาการ์ต้า  - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ     

ของแถม 
- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อพัเดตโซเช่ียล ตลอดการเดินทาง 
 

 

WONDERFUL INDONESIA 
สุราบาย่า – คาวาอเิจีย้น - ภูเขาไฟโบรโม่  

5 วนั 4 คนื 

เร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

34,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – สุราบายา 

11.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA867 
*** (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง )*** 

17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซูิการ์โน-ฮัตตา **รอเปลีย่นเคร่ือง** 
20.05 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA328 

*** (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง )*** 
21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจูอนัดา เมอืงสุราบายา เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัสูงสุด ของจงัหวดัชวา

ตะวนัออก คู่กบัเมือง จาการ์ตา้ เมืองหลวงของอินโดนีเซีย “สุราบายา” ไดช่ื้อวา่เมืองแห่งวีระชน เน่ืองจากในอดีต
ชาวสุราบายา ไดต่้อสูต่้อขา้ศึกปกป้องแผน่ดินมาโดยตลอด สุราบายาประกอบดว้ย คนหลายเช้ือชาติ ท าใหมี้ความ
หลากหลายทางศาสนาใหญ่เป็นอนัดบัสองของอินโดนีเซียและเป็นท่าเรือท่ีส าคญัของชวาตะวนัออก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (บริการอาหารค ่า แบบ SET BOX ) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีสอง  สุราบายา – โรงงานผลติซิกก้า – คาวาอเีจยีน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเยี่ยมชมสถานท่ีบ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์
SAMPOERNAHOUSE(CIGARETTE MUSEUM) ท่ี มี ช่ือ เสี ยง
ท่ีสุดของเกาะชวา ใหท่้านไดล้องมวนใบยาสูบท าเป็นซิการ์ จากฝีมือ
ของท่านเองโดยท่ีท่านไม่ตอ้งไปถึงแมกซิโกหรือบราซิล จากนั้นน า
ท่ าน เดินทางสู่ เมือง Banyuwangi เพ่ื อ มุ่งหน้า สู่คาวาอี เจียน 

(Kawah Ijen)(ใช้เวลา เดนิทาง 8-9ช่ัวโมง ) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางต่อสู่ คาวาอเีจีย้น 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั EL ROYALE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที่สาม  ภูเขาไฟคาวาอเีจยีน - โบรโม่ 

 01.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยน (Kawah Ijen) แห่งน้ีจัดว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
อินโดนีเซีย จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ี คือ เปลวสีน ้าเงิน ซ่ึงตอ้งดูในช่วงกลางคืนเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะมีดูตอนสาย พระอาทิตยข้ึ์นไปแลว้ ซ่ึงตอ้งมาดูการเก็บก ามะถนัเท่านั้น นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมานัง่ชม
วิวขอบปล่องและทิวทศัน์ทะเลสาปสีเขียวมรกต เม่ือแดดยิ่งจดัผืนน ้ าในทะเลสาปสีก็ยิ่งเขม้ข้ึน จดัว่าเป็นความ
สวยงามท่ีแฝงเร้นดว้ยพิษภยัอนัตรายท่ีเราตอ้งพึงระวงัอยา่งสูง 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางออกจากตวัเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้

สมัผสัวิถีชีวิต และวฒันธรรมชนพ้ืนเมืองตลอดเสน้ทาง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 – 7 ช่ัวโมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านและนัง่รถข้ึนเขาต่อไปยงัหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บา้นท่ีใกลล้มหายใจเทพเจา้  จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั

เพ่ือพกัผอ่นจากการเดินทางอนัแสนเหน่ือยลา้ รอรับรุ่งอรุณอนัแสนประทบัใจ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั LAVA VIEW HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ส่ี   ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – สุราบายา – ไชน่าทาวน์ – วดัจนี Hong Tiek Hian Temple 

03.00 น. รุ่งอรุณ รับวนัใหม่ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถจ๊ีป 4x4 ข้ึนไปสู่จุด
ชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ ท่ียอดเขาพีนาจากนั ท่ีมี   ความสูง 2,700 
เมตรจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด สามารถเห็นภาพท่ีงดงามและน่า
ต่ืนเตน้เม่ือยามพระอาทิตยข้ึ์น แสงแรกของดวงสุริยนักระทบยอด
เขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกลพ้อท่ีจะเห็นลมหายใจของ โบรโม่ วิวท่ี
เรียงรายกนัของภูเขาไฟในมุมสูง ชมความงดงามของภูเขาไฟตั้งแต่
ปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึงเขาลูกใหญ่ท่ีเห็นอยู่ไกลๆ คือเขา “ซี
เมรุ” (Gunung Semeru) หรือ “เขาพระสุเมรุ” ภูเขา  อนัศักด์ิสิทธ์ิ
และสูงท่ีสุดบนเกาะชวา ภูเขาไฟ ซีเมรุ (เปล่ียนช่ือมาจาก เขาพระสู
เมรู ของ ฮินดู) ซ่ึงยงัคงปล่อยควนั ออกมาเป็นระยะๆ เป็นวิวท่ี
สวยงามขนาดท่ีว่าลืมหายใจเลยทีเดียวหลงัจากนั้นก็ใชร้ถจ๊ีบคนัเดิม
ลงจากยอดเขาพีนาจากนัลงไปในแอ่งทะเลทรายของปล่องภูเขาไฟ
โบรโม่จนถึงปากปล่องภู เขาไฟท่ีพ่นควันขาวออกมาน าท่าน
เปล่ียนเป็นนัง่มา้สู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ใหเ้วลาทุกคนไดเ้กบ็ภาพถ่ายความประทบัใจกนัอยา่งเต็มท่ีไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ใหทุ้กท่านพกัผ่อนอย่างเต็มท่ี ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลบั
สู่เมืองสุราบายา (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3– 4 ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ระหว่างเดนิทางสู่สุราบาย่า 
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บ่าย ระหว่างทางแวะชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั ณ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง TANGGULANGIN LEATHER  
INDUSTRY ท่ีมีคุณภาพแห่งหน่ึงของเกาะชวา เดินทางถึงเมืองสุรา
บายา น าท่านสู่ย่านไชน่า ทาวน์ ซ่ึงเป็นย่านพ้ืนเมืองเก่า มีตึกเก่าสมยั
ฮอลนัดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบๆ 
บริเวณน้ี น าท่านชมวดัจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสุราบายา HONG TIEK 
HIAN TEMPLE ซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วดัน้ีสร้างโดย 
ทหารกลา้ของจกัรพรรด์กุบไลข่าน ในสมยัราชอาณาจกัรมชัปาหิต 
(Majapahit Kingdom) น าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง “Mirota Shop” ซ่ึงไดร้วบรวมสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมี
คุณภาพทุกชนิดท่ีผลิตในเกาะชวา เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอยา่งจุใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ห้า  สุราบายา – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราบายา เพ่ือท าการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ 

กรุงเทพฯ 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA309 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า ***รอเปลีย่นเคร่ือง 
12.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868 
16.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
ข้อควรทราบ : 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ 
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาองักฤษ)ช านาญเส้นทางคอยบริการ 
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ช้ึนไป  มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

04 – 08 มีนาคม 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

11 – 15 มีนาคม 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

18 – 22 มีนาคม 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

02 – 06 เมษายน 2563  34,900 33,900 32,900 6,000 

11 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 35,900 34,900 33,900 6,000 

22 – 26 เมษายน 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2563  34,900 33,900 32,900 6,000 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

03 – 07 มิถุนายน 2563  34,900 33,900 32,900 6,000 

10 – 14 มิถุนายน 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

24 – 28 มิถุนายน 2563 34,900 33,900 32,900 6,000 

03 – 07 ก.ค.63 
(วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา) 

35,900 34,900 33,900 6,000 

15 – 19 ก.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

24 – 28 ก.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

05 – 09 ส.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

12 – 16 ส.ค.63(วนัแม่แห่งชาติ) 35,900 34,900 33,900 6,000 
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19 – 23 ส.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

02 – 06 ก.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

09 – 13 ก.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

16 - 20 ก.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

23 – 27 ก.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

09 – 13 ต.ค.63 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

35,900 34,900 33,900 6,000 

22 – 26 ต.ค.63(วนัปิยมหาราช) 35,900 34,900 33,900 6,000 

04 – 08 พ.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

11 – 15 พ.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

18 – 22 พ.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

25 – 29 พ.ย.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

03 – 07 ธ.ค.63(วนัพ่อแห่งชาติ) 35,900 34,900 33,900 6,000 

09 – 13 ธ.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

16 – 20 ธ.ค.63 34,900 33,900 32,900 6,000 

23 – 28 ธ.ค.63(วนัคริสต์มาส) 35,900 34,900 33,900 6,000 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั(ตัว๋เด่ียวราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง)เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์                                         
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ,ไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25 USD. ตลอดทริป 

 
ข้อก าหนดและเงือ่นไข 
 ราคาท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป หากครบ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
 โรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลง เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานะท่ีนั่งว่างของตัว๋เคร่ืองบิน และสถานะห้องพกั ราคา

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 หากไดรั้บการยืนยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทนัที หรือ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีทางสายการบินและทางโรงแรม

ก าหนดข้ึนมา 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และเม่ือ
ท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละคร้ังกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 4 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป

มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูก
ท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละสิทธ์ิ
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
ยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมี
เง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  
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 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือว่าท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 อินโดนีเซีย ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
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ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 
กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed)  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี
คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


