วันแรก
03.30 น.
06.10 น.

11.15 น.
เดินทางสู่

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพ • บาหลี • อนุ สาวรียม์ หาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมนา้ ดื่ม 1 ขวด

เดินทางถึง สนามบินงูระห์รยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิน่ ที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่ งชัว่ โมง)
ย่านคู ตา้ จะอยู่ท างฝัง่ ตะวัน ตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้ว ยความที่มีทะเลหาดคู ตา้ ที่สวยงาม ที่น่ี ย งั
เพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นาท่านผ่านชม
อนุ สาวรียม์ หาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็ นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุ สาวรียน์ นั้ เป็ นสีขาว
มหาภารตะเป็ นเรื่อ งราวความขัด แย้ง ของ พี่น อ้ งสองตระกูล ซึ่ง ทัง้ สองตระกูล ต่ างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าว
ภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีท่ ่งุ กุรุเกษตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนู อาหารบาหลีทอ้ งถิน่
เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึ่ งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูก
สร้างขึ้นตรงส่ว ยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดน

เย็น

ปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้ อยู่บนหน้าผาที่มีค วามสู ง ถึง 76 เมตรเป็ นวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาว
บาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็น
คลืน่ ซัดเข้าหาฝัง่ เป็ นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม
นาท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
สวนวัฒนธรรมบาหลีท่มี ีรูปปัน้ ของพระวิษณุ และนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญ โปรเจคใหญ่
ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็ นสถานีทจ่ี ดั งาน พักผ่อนสถานทีแ่ ห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ทีช่ าวบาลีกว่า
ร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็ นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พ ระวิษณุ หรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบั ครุฑ มีรูปปัน้ ประติมากรรมพระ
นารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในโลก พระวิษ ณุ มีความสู งถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจาก
ทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปัน้ ครุฑอยู่ดา้ นหลังรูปปัน้ พระวิษณุมคี วามสูง18 ม ส่วนประกอบ
สุดท้ายคือรูปปัน้ แขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึง่ สร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านัน้ ซึ่งจะเห็นว่าถ้า
เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนู อาหารทะเล
ของสดสดที่จบั จากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น
ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็ นหนึ่งในชายหาดที่ดีท่สี ุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีรา้ นอาหารซีฟูดส์ท่ตี งั้ อยู่
เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็ นจานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น กุง้ หอย ปู ปลา
หรือปลาหมึก ทีเ่ ข้ากันดีกบั กับนา้ จิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั ย่านอูบดุ Evitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง หมู่บา้ นผลิตผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมูบ่ า้ นคินตามณี •บุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ
บาตูร•
์ ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิรงิ ค์• ตลาดปราบเซียน• หาดคูตา้  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

เที่ยง

จากนั้น
จากนั้น

เดินทางสู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
เดินทางสู่หมูบ่ า้ นผลิตผ้าบาติก นาทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็ นสินค้าขึ้นชื่อของทีบ่ าหลี
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์
เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีทงั้ หมด 5 องก์ เป็ นการแสดงการต่อสูร้ ะหว่างความดีกบั ความชัว่ โดยให้ บารอง
สัตว์ในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทน
แห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทัง้ 5 องก์ จะเป็ นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่ งกายที่สีสนั
สวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายราที่ทงั้ อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทัง้ หมด
เดินทางสู:่ หมู่บา้ นคินตามณี
เป็ นหมูบ่ า้ น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ ท่านจะได้รบั ชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์ GunungBatur)
และทะเลสาบาตูร(์ Lake Batur) ที่หมูบ่ า้ นแห่งนี้พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ชม
ความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีช่ือเสียงของบาหลีCoffee Plantation“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ที่เป็ นของดี
มีช่อื ประจาเกาะ
เดินทางมาถึงวัดน้ าพุศกั สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวัดเทมภัคสิรงิ ค์
คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ซ่งึ ผุดพรายนา้ ขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพ
บูชาวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบนา้ เก็บนา้ ไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อนา้
ศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สง่ิ เลวร้ายและเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ และตรงทางออกของวัดเทม
ภัคสิริงค์น้ ีเองคือตลาดปราบเซียน มีรา้ นขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรอง
ราคาของแบบสุดๆ จึงเป็ นทีม่ าทีค่ นไทยตัง้ ชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
หาดคูตา้ (kuta Beach)หาดชื่อดังของบาหลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นพักผ่อนยามเย็นที่บริเวณชายหาด เนื่องจาก
ตัวหาดเป็ นหาดที่มคี วามกว้างและลึกไม่มาก มีความยาวกว่า 3 km เหมาะสาหรับเป็ นสถานที่เล่นกีฬาทางนา้

เย็น
จากนั้น

วันที่สาม
เช้า

จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

เช่น Surfboard ที่น่ี จึงคราครา่ ไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก บริเวณรอบๆ มีโรงแรมที่พ กั มากมาย
ร้านค้า ร้านอาหารและสถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางคืน ครึกครื้นคล้ายๆ หาดป่ าตอลทีภ่ เู ก็ตบ้านเรา
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า

ตลาดเมืองอูบดุ ●วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วิหารทานาต์ลอต●คูตา้  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
นาทุกท่านเที่ยวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศของคนพื่นเมืองที่น่ี ได้เห็นวัฒนธรรม จะมีขาย
ดอกไม้ ทัง้ แบบเป็ นกลีบ เป็ นดอกสดๆ และแบบจัดใส่กระทงแล้ว แล้วก็มรี า้ นขายผลไม้ ขนม เดินไปอีกหน่อย
จะเป็ นโซนขายผัก ของสดต่างๆ
เยี่ยมชม วัดเม็งวี
หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธกี รรมของกษัตริยร์ าชวงศ์เม็งวี ประตูวดั
ตัง้ ตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์น้ ี กาแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตร
บรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดียแ์ บบบาหลี ที่มหี ลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้ น
ของหลังคาทีแ่ ตกต่างกันไป วัดนี้มคี ูนา้ รอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าทีส่ อ่ื ถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เยีย่ มชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

วัดนี้ตงั้ อยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่มีช่ื อเสียงมากของเกาะ
บาหลี ตัง้ อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึง่ เป็ นวัดใหญ่ท่ถี อื ได้ว่าสาคัญ
เป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห ์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายนา้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ใน
ธนบัตร 50,000 รูเปี ยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทัง้ ปี
นาท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)
ที่มชี ่อื เสียงที่สุดและเป็ นจุดที่มนี กั ท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตงั้ อยู่บนผาหินนอกชายฝัง่
ในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลืน่ สิ่งที่ทาให้วดั แห่งนี้มคี วามพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์
ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความ
อ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยัง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี
เช้า

11.55น.
15.15น.

คูตา้ •ช้อปปิ้ งของฝากราคาถูก • กรุงเทพ (เช้า/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
เราพาท่านแวะซื้อ ของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ท่ีน้ ี ร้าน
Krisnaทีม่ ชี ่อื เสียงของบาหลี
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รยั
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD397
มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมนา้ ดื่ม 1 ขวด
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
…………………………………………………………………………

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา โปรสุดคุม้ บินลัดฟ้ าเที่ยวบาหลี พัก 4 ดาว (FD) 4 วัน 3 คืน
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง

ไฟท์บนิ

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19 เม.ย. 61

22 เม.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

26 เม.ย. 61

29 เม.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

03 พ.ค. 61

06 พ.ค. 61

396/397

17,900

17,500

16,900

4,000

10 พ.ค. 61

13 พ.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

17 พ.ค. 61

20 พ.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

24 พ.ค. 61

27 พ.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

31 พ.ค. 61

03 มิ.ย. 61

396/397

15,900

15,500

14,900

4,000

07 มิ.ย. 61

10 มิ.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

14 มิ.ย. 61

17 มิ.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

21 มิ.ย. 61

24 มิ.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

28 มิ.ย. 61

01 ก.ค. 61

396/397

15,900

15,500

14,900

4,000

05 ก.ค. 61

08 ก.ค. 61

396/397

15,900

15,500

14,900

4,000

12 ก.ค. 61

15 ก.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

19 ก.ค. 61

22 ก.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

26 ก.ค. 61

29 ก.ค. 61

396/397

18,900

18,500

17,900

4,000

02 ส.ค. 61

05 ส.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

09 ส.ค. 61

12 ส.ค. 61

396/397

18,900

18,500

17,900

4,000

16 ส.ค. 61

19 ส.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

23 ส.ค. 61

26 ส.ค. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

30 ส.ค. 61

02 ก.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

06 ก.ย. 61

09 ก.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

13 ก.ย. 61

16 ก.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

20 ก.ย. 61

23 ก.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

27 ก.ย. 61

30 ก.ย. 61

396/397

16,900

16,500

15,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1 .กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2. กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้

ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู ม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผู เ้ ดิน ทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ น จากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระ
เหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
-ในกรณี ท่ตี อ้ งการจองตัวเครื
๋ ่องบินภายบินรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพือ่ เช็คจานวนที่นงั ่ ของกรุป๊ ก่อนทาการจองค่ะ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **

