
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KOMODO INDONESIA 6DAYS 5NIGHT 9DIVES TG/QZ 

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ 

ตื่นตาตื่นใจไปกับ กิ้งก้าสายพันธ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
1 ใน 7หาด สีชมพูของโลก ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค ์

ชมวิว360องศา PADAR ISLAND เกาะสามอ่าวท่ีถูกฌอบล้อมไปด้วยทะเลสีคราม 

ฝูงกระเบนเมาต้าเรย์ 

โคโมโด KOMODO ISLAND 
 

"หมู่เกาะโคโมโด " เป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซียท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนกลายเป็นเกาะ  

เกาะ โคโมโด เป็นอุทยานแห่งชาติ (Komodo Nation Park) ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็มรดกโลกเมื่อปี 

2011 ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ  เป็นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของ Komodo 

dragon (Varanus komodoensis), สายพันธ์ุท่ีใหญ่ท่ีสุดใน สายพันธ์ุของจ้ิงจก (lizard) ท่ีสามารถเติบโตได้ถึง 

3 เมตรความยาว (ยาว10ฟุต) เกาะโคโมโด มีช่ือเสียงในเร่ืองเป็นสวรรค์ของนักดําน้ํา  ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มี

สัตว์ทะเลอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ปลาพระอาทิตย์ กระเบนราหู ทากเปลือย เพรียงหัวหอม  ภูมิประเทศใต้น้ํานั้นมี

ความหลากหลายเท่ากับชีวิตใต้ทะเล แหล่งดําน้ําแตกต่างกันไปตาม ความลาดชันไปจนถึงกําแพง , ช่อง, พื้นราบ , 

ยอดแหลม , สิ่งท่ีแขวนอยู่และถ้ําท่ีปกคลุมด้วยปะการังหลายร้อยชนิดท่ีแตกต่างกันของปะการังแข็งและอ่อน  

สามารถดําน้ําตั้งแต่เช้าตรู่และกลางคืนใต้แสงดาว  

   

 Pink Beach 1ใน7หาดสีชมพูของโลก นักท่องเท่ียวจะได้ชมความงามของหาดทรายเนื้อละเอียดสีชมพู ตัดกับ

น้ําทะเลสีคราม ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ ชายหาดท่ีโดดเด่นน้ีได้รับสีท่ีโดดเด่นจากสัตว์ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า 

Foraminifera ซ่ึงสร้างเม็ดสีแดงบนแนวปะการัง ช้ินส่วนเล็ก ๆ ของปะการังสีแดงรวม กับหาดทรายสีขาวจะทําให้

เกิดสีชมพูอ่อนท่ีมองเห็นได้ตามแนวชายฝั่ง 

RINCA ISLAND ป่าอันบริสุทธ์ิ  เกาะรินคาท่ีอุทยานแห่งชาติโคโมโดอันมีช่ือเสียง ชมมังกรยัก ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

มังกรโคโมโด ช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ เดินชมอุทยานและทุ่งหญ้าสะวันนาแห้งคุณจะได้พบสัตว์ต่าง ๆ 

มากมาย เป็นเพียงไม่กี่เกาะท่ีเปิดให้เข้าชม มังกรโคโมโด โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลขณะท่องเท่ียวเพื่อความ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 

PADAR ISLAND เกาะสามอ่าว แห่งโคโมโด โดยมี ความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถ

มองเห็นท้ัง 3 อ่าว ท่ีโอบล้อมด้วยทะเล ท้องฟ้าสีคราม ซ่ึงชายหาดแต่ละอ่าวมีสีทรายท่ีแตกต่างกันไป สีดํา สีขาว 

และ สีชมพูอ่อน  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันเดินทาง 

22-27ก.ย. // 08-13ต.ค.(สวรรคต ร.9) // 18-23ต.ค.(ปิยมหาราช) // 21-26พ.ย.  

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน : 35,900 ราคารวมตั๋วเครื่องบิน : 48,900 
02-07ก.ค.(อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา) // 23-28ก.ค.(เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) // 07-12ส.ค(วันแม่) //  

05-10ธ.ค.(วันพ่อ) // 29ธ.ค.63-03ม.ค.64 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน : 35,900 ราคารวมตั๋วเครื่องบิน : 50,900 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 01  

06.00 | สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D 

08.50 | เหิรฟ้าสู่ประเทศ อินโดนีเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG431 

14.15  | ถึงสนามบิน เดนปาซาร์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ให้ท่านแวะพักเปล่ียนเครื่อง 

| อิสระอาหารม้ือเที่ยง 

16.10 | ออกเดินทางสู่ เมือง ลาบวนบาโจ โดนสายการบินในประเทศ อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี QZ646 

17.20 | เดินทางถึงท่าอากาศยสนนานาชาติ ลาบวนบาโจ ประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย 

18.30 | Check-in [BAYVIEW GARDEN] 

 | อิสระอาหารม้ือเย็น   

วันท่ี 02, 03, 04  

07.30 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

        | 2 Boat Dive  

12.00 | บริการอาหารเที่ยงบนเรือ 

        | 1 Boat Dive  

18.00 | อิสระอาหารม้ือเย็น   

วันที่ 05 

07.30 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

       | เที่ยวชม หาดทรายสีชมพู PINK BEACH1 ใน 7 หาดของโลก                            

       | ชมจุดชมวิว พาโนราม่า 360 องศา PADAR ISLAND 

12.00 | บริการอาหารเที่ยงบนเรือ 

       | เที่ยวชมเกาะ แห่งมังกร KOMODO RINCA ISLAND  

18.00 | อิสระอาหารม้ือเย็น   

วันท่ี 06 

 | บริการ Set Box อาหารเช้า  

06.00 | Check-out จากน้ัน นําท่านเดินสู่ สนามบิน 

09.10 | เหิรฟ้าสู่ บาหล ีโดยสายการบิน อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ645 

10.25  | เดินทางถึง สนามบิน เดนปาซาร์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ให้ท่านแวะพักเปล่ียนเครื่อง 

12.00 | อิสระอาหารม้ือเที่ยง  

16.10 | ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TG432 

19.25  | เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ : ไดฟ์ไซส์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ คลื่น ลม ไม่เอื้ออํานวย โดยมอบให้ ไดฟ์หลีดประจําเรือ  เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ                     

จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์-ลาบวนบาโจ 

- ค่ารถรับส่งและเรือในการ เดินทางตามที่ระบุในทริป 

- โรงแรมที่พักห้อง SEA VIEW พร้อมอาหารมื้อเช้า,เที่ยง ตามที่ระบุในโปรแกรม  

- บริการดํานํ้า 9 ไดฟ์ และ อุปกรณ์ ถังอากาศ,ตะกั่ว, เข็มขัด 

- พนักงานคอยดูแลอํานวยความสะดวกพร้อมบริการถ่ายภาพ 

- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 

- ไดฟ์หลีดท้องถิ่น/เด็กเรือ 

- เสื้อยืด WORLD DIVE  

- ทัวร์ หมู่เกาะ โคโมโด *** 

- ค่าธรรมเนียมดํานํ้าหมู๋เกาะโคโมโด 3 วัน, อุทยานรินกา 1 วัน *** 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด   

- ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลง 

- ประกันอุบัติเหตุดํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิม่เติม) 

- อุปกรณ์ดํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม) 

- ทิปไดร์ฟหลีดและเด็กเรือ ท่านละ 600 บาท 
 



- ค่าภาษีท้องถิ่น *** 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท พร้อมส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ บัตรนักดํานํ้าระดับ ADVANCE มายังบริษัท  

 ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี 

เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

เงื่อนไขในการยกเลิก 
 ***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 


