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วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ- กรุ งเทพฯ - จาการ์ ต้า – เดนพาซาร์ – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน
03.30 น.

06.35 น.
10.15 น.
11.25 น.
14.25 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์ รูด้า
อินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ องพร้อมเดินทางไปกับคณะ
เพื่อให้บริ การตลอดการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ จาการ์ ต้า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า **
แวะเปลีย่ นเครื่องเพือ่ เดินทางต่ อสู่ เดนพาซาร์ เที่ยวบินที่ GA 408
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง “บาหลี” ตั้งอยูเ่ กือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซี ย มีพ้ืนที่
ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคนท่าอากาศยานนานาชาติต้ งั อยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้
สุ ดของเกาะ าหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่ งของประเทศอินโดนี เซี ย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลง
ตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งได้สืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เป็ นจํานวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่ งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่
สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดําเนิ นชี วิตของคนบาหลีดว้ ยวิธีการกสิ กรรม
แบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ทวั่ โลกรู ้จกั นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่ สุดของเกาะบาหลี ที่
วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่ งนี้ ต้ งั อยู่เหนื อผืนดิ นบนแท่นหิ นซึ่ งเกิ ดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาํ และเถาไม้เลื้อย
เหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอัน
ประณี ตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งอยูอ่ ย่างสันโดษโดยไม่ถกู รบกวน อนุญาตให้เข้าไป
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เย็น

ข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ ยวสามารถขึ้นชมทัศนี ยภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าได้
บนเขาลูกใกล้กนั สถานที่แห่งนี้จึงเป็ นที่รู้จกั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรื อ“ดินแดนในทะเล”...
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่ านด้ วยอาหารทะเล
ท่ ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ ตกดิน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีส่ อง บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ
วัดตัมปะก์ ซีริง – อูบุด เซ็นเตอร์
เช้ า

เที่ยง

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั พร้อมรับอากาศบริ สุทธิ์ ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรกของเมือง
สวรรค์แห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊ านซ์ (BARONG
DANCE) เป็ นเรื่ องราวการต่อสูร้ ะหว่างความชัว่ และความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มี
ลักษณะเป็ นตัวสิ งโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ ายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็ องมีอาํ นาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่ วน
คู่ปรับของบาร็ อง คือ รังดา ราชินีแห่ งนรก ซึ่ งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร
บาร็ องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชัว่ เสมอ สําหรับ
ชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสูข้ องชีวิต...นําท่านชม
ศูนย์ ผ้าบาติก
ท่านจะได้ทราบถึง
กระบวนการผลิต รู ปแบบ และสี สนั ของผ้า ซึ่ งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทัว่ ไป ... จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่
หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคิน
ตามานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ่ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์น้ ี เป็ นหุบเขาที่
งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริ เวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ ตูร์ เป็ น
ทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุ
กรุ่ น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้ อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้
โดยตรง ... นําท่านสู่ วัดเตียร์ ตา อัมปี ล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
คนไทยมักจะเรียกกันว่ า วัดตัมปะก์ ซีริง (TEMPAK SILING) วัดแห่ งนี้ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณ
หมู่บา้ นตัมปะก์ซีริง ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผยู ้ งิ่ ใหญ่ของเบอดูลใู ช้เวท
มนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชัว่ คืนด้วยเล็บมือตน สิ่ งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่ง
ราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณี ปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่ งจะทําให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนาง
สนมผูว้ ายชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่ อนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งปัจจุบนั นี้
ยังมีน้ าํ ผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้าง
บ่อนํ้าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถกู สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่า
นํ้าในสระมีอาํ นาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลี
นิยมมาชําระร่ างกายให้บริ สุทธิ์ หลังจากถวายเครื่ องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระนํ้าแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ้า
กันคนละด้าน แม้น้ าํ จะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชม
บ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นําท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เป็ นศูนย์กลาง
ของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
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วันทีส่ าม

วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกลั ป์ (ทะเลสาปบราตัน) – วัดอูลนั ดานู – ช้ อปปิ้ ง DUTY FREE & PLANET
HOLLYWOOD

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วดั แห่งนี้เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรเรื องอํานาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์
เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก
... จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกลั ” ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมือง
หนาว และหมู่บา้ น ที่สวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ นำท่ ำนชม วัดอูลนั ดานู บราตัน (Pura
Ulun Danu Bratan) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ้าทะเล ตั้งอยู่
บริ เวณกลางนํ้าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว วัดนี้สร้าง
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาํ พิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายนํ้า ไม่
สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น
สวยงามมาก ท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)
เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีรีสอร์ทให้
นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้
เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่ อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก
นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทางนํ้าสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ าํ การล่องเรื อ และภายเรื อในทะเลสาบ…ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองเดนพาร์ซ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
... จากนั้นนําท่านสู่ Duty Free – Planet Hollywood ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีนานาชนิ ด รวมทั้งสิ นค้าใน
ร้าน Planet Hollywood ซึ่ งจําหน่ายสิ นค้าในเครื อฮอลลีวดู๊
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เที่ยง

เย็น

วันทีส่ ี่

วัดนามาดา – ช้ อปปิ้ งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี – จาการ์ ต้า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ GRIYA KONGCO DWIPAYANA หรือ NAMADA TEMPLE เป็ นวัดจีนที่ผสมผสานระหว่าง
ศาสนาฮินดูและพุทธลัทธิ เต๋ า เป็ นวัดจีนที่มีผเู ้ ดินทางมาสักการะมากที่สุดในบาหลี ภายในเป็ นที่ประดิษฐาน เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวบาหลี เชื้อสายจีน... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งย่าน คูต้า เซนเตอร์
เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่ น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI
และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่) ได้ เวลา
สมควร นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจากยอร์ คยาการ์ ต้า โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย สู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ GA 415
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า ...รอเปลีย่ นเครื่อง...
ออกเดินทางจากจาการ์ ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมกิ รุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริ กำร ***
หากท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกคร้ งก่ อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

14.45 น.
15.55 น.
16.40 น.
20.10 น.
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โรงแรมที่พกั Mercure Bali Harvestland

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มตี ียง
2-12ปี
2-12 ปี

พักเดี่ยว

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

7-10 ก.ค. 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

14-17 ก.ค. 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

วันอาสาฬหบูชา 17-20 ก.ค. 59

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500

วันอาสาฬหบูชา 18-21 ก.ค. 59

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500

21-24 ก.ค. 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

28-31 ก.ค. 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

4-7 สิงหาคม 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

วันแม่ 11-14 สิงหาคม 59

26,900.-

25,900.-

24,900.-

5,500

18-22 สิงหาคม 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

25-28 สิงหาคม 59

25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500

1-4 กันยายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

15-19 กันยายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

29 กันยายน – 2 ตุลาคม 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

13-16 ตุลาคม 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

กําหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่

16-19, 23-26 มิ.ย. 59
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วันปิ ยะมหาราช 20-23 ตุลาคม 59

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500

21-24 ตุลาคม 59

27,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500

27- 30 ตุลาคม 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

3-6 พฤศจิกายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

10-13 พฤศจิกายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

10-13 พฤศจิกายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

24-27 พฤศจิกายน 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

1-4 ธันวาคม 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

2 – 5, 9-12 ธันวาคม 59

27,900.-

26,900.-

25,900.-

4,500.-

22-25 ธันวาคม 59

24,900.-

23,900.-

22,900.-

4,500

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ สายการบินการู ดา้ อินโดนีเซี ย, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ าํ มัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบิน
เรี ยกเก็บ และค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื่ องดื่มตามที่ระบุ
ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ถ้าต้องการ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด
 สิ นนํ้าใจสํ าหรับไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ประมาณ 500 บาท/ท่ าน หรือแล้ วแต่ ความพึงพอใจในการให้ บริการ

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระเงินมัดจําท่านละ 6,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง *และชําระส่ วนที่เหลือ ทั้งหมด
ก่ อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงือ่ นไขที่สายการบินกําหนด*

รหัสทัวร์ : THM7-GA-ID-16JUN-25DEC16
หมายเหตุ
>>
การสํารองที่นงั่ จะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สาํ เนาการชําระค่าบริ การและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณี ไม่ได้รับความสะดวก กรุ ณาติดต่อเบอร์ 02-5298890
>>
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 20 ท่ าน หรื อเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทาํ ให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริ ษทั
ฯยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ หรื อนําคณะเดินทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่
มีผดู ้ ูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
>>
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
>>
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
>>
ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
>>
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ข้ ึนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน
กระทบกับราคาทัวร์หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ าํ มัน หรื อภาษีสนาม บินต่างๆ / หรื อ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
>>
กรณี ที่ท่านชําระมัดจําหรื อชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการทางบริ ษทั ฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริ ง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณี ยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่ วยต้องนําส่ งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่ องกับสายการบินและโรงแรมที่พกั และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทํา
เรื่ องคืนได้หรื อไม่กรณี ที่ชาํ ระค่าใช้จ่ายเป็ นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่า
ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรี ยกเก็บ
อนึ่งตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรมที่พกั เป็ นราคาแบบหมู่คณะหาก
ต้องการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลง

