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เที่ยง

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ – จาการ์ ต้า – ยอร์ คยาการ์ ต้า – วัดพราหมนันท์ - ศูนย์ เครื่ องเงิน มาลิโอโบโร่
เช็คอินสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์ รูด้า
อินโดนีเซีย
ออกเดินทางสู่ จาการ์ ต้า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
เดินทางถึงสนามบินจาการ์ ต้า**รอเปลีย่ นเครื่ อง**
หมายเหตุ : ระหว่ างเปลีย่ นเครื่ องมีเจ้ าหน้ าที่รับลูกค้ า คอยดูแลเพื่อนาลูกค้ าไปยังอาคารผู้โดยสาร
เดินทางต่ อสู่ ยอร์ คยาการ์ ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208
ถึงสนามบินยอร์ คยาการ์ ต้า “ย็อกยาการ์ ตา” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม
เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธและฮินดูที่งดงาม นาท่านชม วัดพราห์ มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็ นมรดก
โลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วหิ ารแห่ งปรัมบานันของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่ง
ปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรี ยงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบข้างด้วยวิหาร
ขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้ ) ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหาร
เล็กๆ ที่ครั้งหนึ่ งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระ
พรหม(ฮัสมา) และครุ ฑของพระวิษณุ ปัจจุบนั เหลือแต่ นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ่ งมีกาแพงล้อมรอบคือวิหารราชสานักสองหลังซึ่ งมีกาแพงล้อมรอบคือวิหารราชสานักสองหลังซึ่ งมี
ลักษณะเหมือนกัน จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์ เครื่ องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิ ตการทาเครื่ องเงินอย่างละเอียด
โดยช่างฝี มือที่ประณี ต นาท่านช้อปปิ้ ง ถนนมาลิโอโบโร่ จาหน่ายสิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่ องจักรสาน
ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้วา่ เป็ นแหล่ง รวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะมีโอกาสได้ศึกษา
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนชวาอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ GRAND T JOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้าสุ ลต่ าน – พระราชวังน้า –
สนามบิน ยอร์ คยาการ์ ต้า – บาหลี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2534บุโรพุทโธ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศอินโดนีเซี ย บุโรพุทโธเป็ นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นบั นครวัดของกัมพูชาซึ่ งเป็ นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธ สร้างด้วยหิ นภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บนฐานสี่ เหลี่ยม หากมองจากพื้นดินใน
ระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่ วนด้วยกัน บุโร
พุทธมีท้ งั หมดสิ บชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน...จากนั้นชม
วัดทางพุทธศสนาที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน แม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่
งดงามน่าสนใจ จากนั้นนาชมพทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปนัง่ ห้อย
พระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่ งขนาบข้างด้วยรู ปสลักพระโพธิ สตั ว์ อวโลกเตศวร และพระโพธิ สตั ว์วชั รปาณี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรื อ พระราชวังสุ ลต่ าน ที่เต็มไปด้วยสิ่ งของล้ าค่าในวังและเครื่ องใช้
ก่อนที่กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะลี้ภยั และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่ องบรรณาการต่างๆ และ
ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่ งล้ าค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็ นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรม
ชวา ... จากนั้นชม พระราชวังนา้ สถานที่พกั ผ่อนของสุ ลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกานัล
ในว่ายน้ าเล่นเบิกบานสาราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุ ลต่านอยูใ่ กล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระ
ได้อย่างชัดเจน ส่ วนสระว่ายน้ า ของมเหสี และธิ ดาของสุ ลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ น
สวนขนาดใหญ่ที่ยงั คงความสวยงาม สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เดนพาร์ ซ่า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซี ย เที่ยวบินที่ GA 254
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” ตั้งอยูเ่ กือบ
กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซี ย บาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่ งของประเทศอินโดนีเซี ย ที่มีความสวยงามด้วย
ธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งได้สืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี
มีแหล่งท่องเที่ยวทาง8วัฒนธรรมเป็ นจานวนมาก
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ FONTANA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ ซีริง
ตลาดปราบเซียน – อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั พร้อมรับอากาศบริ สุทธิ์ ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรก
ของเมืองสวรรค์แห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊ านซ์
(BARONG DANCE) เป็ นเรื่ องราวการต่อสู ร้ ะหว่างความชัว่ และความดี บาร็ อง คือ ตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ น
สัตว์ในเทพนิยาย มีลกั ษณะเป็ นตัวสิ งโตผสมมังกร ว่ากันว่าเคราของบาร็ องมีอานาจในการรักษาโรคต่างๆ
ส่ วนคู่ปรับของบาร็ อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่ งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ กัน...นา
ท่านชม ศูนย์ ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รู ปแบบ และสี สนั ของผ้า ซึ่ งมีความแตกต่างจาก
ผ้าบาติกทัว่ ไป จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บา้ นคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ
หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ ตูร์ เป็ นหุ บเขาที่งดงาม มีหมอกปก
คลุมอย่างสวยงาม บริ เวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ ง
เกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยูบ่ นหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ น
นาท่านสู่ วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ าอมฤตชุบ
ชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ าในสระมีอานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพัก
ของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่
ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง ระหว่างทาง
ท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็ นอยู่
ที่เรี ยบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เป็ นศูนย์กลางของงานศิลปะของ
บาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้ แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
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เย็น

นาท่านช้อปปิ้ งที่ร้านของฝาก กฤษณะ เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝาก
คนทางบ้าน ไม่วา่ จะเป็ น ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ FONTANA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
วัดเม็งวี – เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลนั ดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า- หาดจิมบารั น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วดั แห่งนี้เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรเรื องอานาจ นับย้อนถึงสมัย
ราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3
โลกสวยงามมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั ” ผ่านชมไร่
ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บา้ น ที่สวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า วัดอูลนั ดานู บราตัน ที่อยูใ่ น
ระดับความสู ง 4,300 ฟุต จากระดับน้ าทะเล ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางน้ าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟ
สู งทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว ใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพ
แห่งสายน้ า มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสู งที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก
ท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ น
ทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่าลง เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีรีสอร์ท
ให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจาก
หมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่ อยไปจนถึง
ทางทิศตะวันออก นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้
ตั้งอยูเ่ หนือผืนดินบนแท่นหิ นซึ่ งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาและเถาไม้เลื้อยเหนื อหน้าผาของตานะห์
ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณี ตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งอยูอ่ ย่าง
สันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ยวสามารถขึ้น
ชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กนั สถานที่แห่งนี้จึงเป็ นที่รู้จกั ในนาม ตา
นะห์ ล็อต หรื อ“ดินแดนในทะเล” นาท่ านสู่ แหล่ งช้ อปปิ้ งย่ าน คูต้า เซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้ งอย่างจุ
ใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาที่คุณพอใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บริการท่ านด้ วยอาหาร
ทะเล เลิศรสพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด ท่ ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ ตกดิน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ FONTANA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
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วันที่ห้า สนามบินบาหลี-จาการ์ ต้า – กรุงเทพฯ

เช้ า
12.00น.
12.55 น.
16.40น.
20.10น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย สู่ กรุ งเทพ เทีย่ วบินที่ GA 407
แวะต่ อเครื่ องทีส่ นามบินจาการ์ ต้า
ออกเดินทางจากจาการ์ ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรั บท่ านที่ต้องออกตัว
๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
*****************

อัตราค่ าบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ ไป ลดทันทีท่านละ 1,000 บาท ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)ชานาญ
เส้ นทางคอยบริการ
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ชึ้นไป มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยและไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

3-7 ต.ค61

31 ต.ค.-04 พ.ย.61
07-11,14-18,21-25 พ.ย.61
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
07-11,19-23 ธ.ค.61
09-13,16-20,23-27 ม.ค.62
30 ม.ค.-03 ก.พ.62
13-17,16-20 ก.พ.62
26 ก.พ.-02 มี.ค.62
06-10,13-17,20-24,27-31 มี.ค.62
11-15,20-24ต.ค.61

05-09 ธ.ค.61

30,900

29,900 28,900 6,000

31,900

30,900 29,900 6,000
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28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
(วันหยุดปี ใหม่ )

34,900

33,900 32,900 6,000

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม

อัตรานีร้ วม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ เดี่ยว ราคาขึ้นอยูก่ บั วันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD.x 5 วัน = 15 USD.
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละครั้ง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 4 ท่าน หากมีผเู ้ ดินทางตั้งแต่ 20
ท่านขึ้นไปมีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
 ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป หากครบ 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็ นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะที่นงั่ ว่างของตัว๋ เครื่ องบิน และสถานะห้องพัก
ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงินทันที หรื อ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ทางสายการบินและทาง
โรงแรมกาหนดขึ้นมา
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
1. ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
2. ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
3. จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
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ตัว๋ เครื่ องบิน

 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นง่ั ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ

 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)

 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง

 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้

 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

