รห ัสโปรแกรม : 17843 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

บาหลี-เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาห์ลอต-อูลูวาตู 4วัน3คืน
 ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ เกาะไดโนเสาร์ สวรรค์ของคนรักทะเล
 : ชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห ์ ทีห่ มู่บ้านคินตามณี
 : ชมวัดทานาห์ลอต อีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกดินทีส่ วยทีส่ ุดในบาหลี
 อิม่ อร่อยกับเมนูพเิ ศษ !! เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารันBuffet อาหารนานาชาติ 
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดีย่ ว

เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 63

13,900 บาท/ท่าน

5,500 บาท

***ราคายกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของอินโดนีเซีย กรุ ณาเช็ คกับเจ้ าหน้ าที่อกี ครั้ง***

รายการทัวร์
เที่ยง เย็น

โรงแรมที่พัก

รายการ

เช้า

1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – บาหลี – วิหารทานาห์ ลอต – อูลูวาตู
เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน







EDEN HOTEL KUTA
หรื อเทียบเท่ า

2

บาหลี – เกาะนูซาเปอนีดา – หาดเกอลิงกิง – หาดแองเจิล้ ส์ บิลลาบง – โบรคเค้ นบีช –
คริสตัลเบย์ – บาหลี







EDEN HOTEL KUTA
หรื อเทียบเท่ า

3

วัดเลมปูยงั – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ ตู – วัดเทมภัคศิริงค์ นา้ พุศักดิ์สิทธิ์







EDEN HOTEL KUTA
หรื อเทียบเท่ า

4

ร้ าน KRISANA – เดนบาร์ ซ่าร์ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)







-----------------

วันแรก
04.15 น.

กรุ งเทพฯ – เดนบาซาร์ (บาหลี) – วิหารทานาห์ล็อต – วัดอูลูวาตู ULUWATU
– หาดจิมบารัน
(-/L/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 6 - 7 เคาน์เตอร์ สายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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เหินฟ้าสูเ่ กาะบาหลี โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD396
ถึงท่าอากาศยานงูระห์ไร เกาะบาหลี เดนพาชาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี
(เวลาที่บาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดน
บาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนีต้ งั้ ชื่อไว้
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผูบ้ ญ
ั ชาการกองกาลังชาว
อินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูร้ บกับกองกาลังของชาวดัตช์ ระหว่างการ
ปฏิวตั ิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนีต้ งั้ อยูห่ า่ งจากทางใต้ของ
เมืองเดนปาซาร์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่
 เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ได้รบั การขนานนาว่า “ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” อยูท่ างทิศ
ตะวันออกของเกาะชวา บาหลีเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่มีความยาวจากหัวเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกับเกาะชวา
มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน
06.15 น.
11.30 น.

------------------------------------------------------------------------------------------------

เทีย่ ง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 วิหารทานาห์ลอต หรือ วัดปุรา ตานะห์ ลอต สร้างโดยนักบวชฮินดู
ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 11สร้างขึน้ เพื่ออุทิศแด่เทพ
เจ้าและปี ศาจแห่งท้องทะเล เป็ นวิหารที่ตงั้ อยูบ่ นผาหินนอกชายฝั่ง ที่เกิด
จากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น โดยในช่วงนา้ ขึน้ วัดจะถูกโอบล้อมไป
ด้วยนา้ เหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝั่ง พอนา้ ลดจะพบกับเนินหินและลาน
หินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินเท้าไปยังวัดได้อย่างสบายๆ เป็ นจุดชม
วิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งอีกด้วย
 วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัดที่ตงั้ อยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สงู ตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย วัดอูลวู าตู คือวัดที่ถกู สร้าง
ขึน้ บนหน้าผาสูงที่หาดอูลวู าตูเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งท้องทะเลเป็ นวัด
หลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมี
ทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ทา่ นได้ชมความงามของหน้าผาสูงเห็นคลื่น
ซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีครามถึงเวลา นา
ท่านชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้ อยูก่ บั อากาศของแต่ละ
วัน) ที่น่ีถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ท่ีสวยงามแห่งหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวชอบมา
ถ่ายภาพ
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------------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน (มือ้ ที่ 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หาดจิมบารัน
มีลกั ษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจันทร์ อยูท่ างทิศใต้ของสนามบิน
งูระห์ไร ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลมากมายสามารถ
เลือกซือ้ ปลาสดเพื่อนามาปิ ้งทานริมชายหาดท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยงามอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านสูท่ ่ีพกั
 พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
บาหลี – เกาะนูซาเปอนิด้า – หาดเกอลิงกิง– หาดแองเจิลส์บลิ ลาบง – หาดโบรคเค้นบีช –
CRYSTAL BAY
( B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
 เดินทางสู่ท่าเรือ ซานู ร์ (Sanur Harbour) เพื่ อนั่ง เรือสปี ดโบ๊ทไป
ยัง เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida Island) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida)
เป็ นเกาะที่อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี มีเกาะขนาดเล็กอยู่
ใกล้ ๆ คือ นูซาเลิมโบงัน และ นูซาเจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลีดว้ ยช่อง
แคบบาดุง ภายในเกาะเป็ นเนินเขาที่มีระดับความสูงสูงสุด 524 เมตร
อากาศแห้งกว่าเกาะบาหลี บนเกาะมีนกชุกชุมและเป็ นแหล่งอนุรกั ษ์พนั ธุ์
นกทัง้ เกาะด้วยวิถีชมุ ชนแบบบาหลี นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งดานา้ ที่มี
ชื่อเสียง ชาวเกาะส่วนใหญ่มีอาชีพประมง และเลีย้ งสาหร่ายทะเล ในอดีต
เคยเป็ นที่จองจานักโทษของอาณาจักรคลุงคุงในบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่า
เกาะนีเ้ ป็ นดินแดนแห่งเวทมนตร์และเป็ นที่อยูข่ องพ่อมดในตานาน เจอโร
เกอเด เมอจาลิง
 ชมหาด Kelingking Beach ( T-Rek Beach) หรือที่รูจ้ กั กันในนาม Kelingking Secret Point Beach ซึ่งตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
Bunga Mekar บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ เกาะ Nusa Penida เป็ นชายหาดทรายสีขาวเงียบสงบที่เบือ้ งหน้าคือนา้ ทะเลสี
ฟ้าครามล้อมรอบด้วยแหลมหินปูนยาว 400 เมตร ยื่นออกไปในมหาสมุทรอินเดีย จึงทาให้ทิวทัศน์ของ Kelingking นัน้ ได้รบั
ความนิยมมากกว่าชายหาด
------------------------------------------------------------------

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)

-----------------------------------------------------------------~4~

 แองเจิล้ บิลลาบอง (Angle’s Billabong ) เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว
บนเกาะนูซาเปอนีดา โดยบริเวณนีเ้ ป็ นแอ่งนา้ ที่ยกตัวขึน้ สามารถลงไป
เล่นนา้ ในแอ่งได้ในช่วงเวลานา้ ลง และยังเป็ นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด
เดินทางสู่ โบรคเค้น บีช ( Broken Beach) อีกหนึ่งจุดยอดนิยม เพื่อ
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบนเกาะนูซาเปอนีดา โดย โบรคเค้นบีช
เป็ นอุโมงค์หน้าผาที่ถกู นา้ กัดเซาะจนเกิดเป็ นช่องวงกลมขนาดใหญ่ ทาให้
ดูคล้ายสะพานที่ดา้ นล่างคือผืนนา้ ใสสวยงามดั่งภาพวาด
 คริสตัลเบย์ (Crystal Bay) เป็ นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้สาหรับผูท้ ่ีรกั
การเดินเล่นชายหาดสวยและนา้ ทะเลใส เป็ นจุดดานา้ ตืน้ อีกหนึ่งจุดของ
เกาะ ซึ่งภายในเกาะแห่งนีม้ ีจดุ ดานา้ ตืน้ ด้วยกันสามจุดหลัก คือ 1.
คริสตัลเบย์ (Crystal Bay) 2. แมนต้าเบย์ (Manta Bay) 3. กามาตเบย์
(Gamat Bay) ท่านสามารถลงเล่นนา้ ได้ท่ีเกาะนี ้ อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่น
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกับธรรมชาติอนั สวยงาม
 เดินทางกลับสูเ่ กาะบาหลี ด้วยเรือสปี ดโบ๊ท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
------------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)
จากนัน้ นาท่านสูท่ ่ีพกั  พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

------------------------------------------------------------------------------------------------

วันทีส่ าม
( B/L/D)

วัดเลมปูยัง – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ตู –วัดเทมภัคศิริงค์ นา้ พุศักดิส์ ิทธิ์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่
6)
 วัดเล็มปูยัง (Lempuyang Temple) เป็ นวัดที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของ
เกาะ ตัง้ อยูบ่ น Lempuyang mountain เหนือระดับนา้ ทะเลถึง1,000 ม. ซึ่งอยู่
ใต้เงาของภูเขาไฟอากุง ไฮไลท์ของที่น่ีก็คือ ประตูทางเข้าวัดสไตล์บาหลีขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะเป็ นมุมถ่ายรูปยอดฮิต เพราะจากมุมนีส้ ามารถมองเห็นก้อนเมฆที่
กาลังลอยผ่านยอดภูเขาไฟอากุงได้อย่างชัดเจน เป็ นวิวที่สวยงาม อีกจุดหมาย
ของเราคือประตูท่ีฝรั่งเรียกว่า Heaven Gate หรือ ประตูสวรรค์ ที่มีฉากหลัง
เป็ นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่ยงั คงมีพลังบนเกาะบาหลี
--------------------------------------------------------------

กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7)

-------------------------------------------------------------~5~

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตัง้ อยูบ่ นระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บน
เกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร ์ เป็ นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟบาตูร ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในบาหลีและตัง้ อยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั คุกรุน่ อยู่ มีความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 1,717 เมตร
นาท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุง่ นา
ขัน้ บันได อันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี
 วิหารศักดิส์ ิทธิ์ ธีรต์ ะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 คน
บาหลีส่วนใหญ่มกั เรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึ ล ภายในวัดมีบอ่ นา้ ศักดิส์ ิทธิ์ใส
สะอาดที่ผุดขึน้ จากใต้ดิน เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เพราะมีความ
เชื่ อ ที่ ว่า พระอิ น ทร์เ ป็ น ผู้ด ลบัน ดาลให้เ กิ ด น า้ พุ ชาวบาหลี เ ชื่ อ ว่า ถ้า ได้ม า
อาบนา้ จะเป็ นสิริมงคลและขับไล่ส่ิงเลวร้าย ทัง้ ยังรักษาโรคต่าง ๆ ทุกๆปี ผคู้ น
นิยมเดินทางมาเพื่ อชาระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบนา้ จะมี การทาพิธี
บูช าเทพเจ้าแห่ง นา้ พุท่ี แท่นบูช า แล้วจึง ลงอาบนา้ พุศักดิ์สิ ทธิ์ กัน ที่ อาบนา้
โบราณนีส้ ร้างมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 8)
จากนัน้ นาท่านสูท่ ่ีพกั  พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

------------------------------------------------------------------------------------------------

วันทีส่ ี่

ร้าน KRISANA – เดนบาร์ซ่าร์ – กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 9)

(B/-/-)

 พาท่านแวะซือ้ ของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ท่ีนี ้ ร้าน Krisna ที่มี
ชื่อเสียงของบาหลี
10.00 น.
นาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเดนพาซาร์ เพือ่ นาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
12.00 น.
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD397
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 4.15 ชั่วโมง)
15.25 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**************************************************************************************

***โปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึน้ อยู่กับสาย
การบินและเวลาบิน สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ ด้เลยครับ***
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อัตราค่าบริการรวม
่ ักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
ค่าทีพ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุอยู่ในรายการ
ค่าจ้างไกด์ท้องถิน่ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึน้ อยู่กับช่วงเวลาเดินทางมีไกด์ภาษาไหนให้บริการ)
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ ะบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุอยู่ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่ นไข
กรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซือ้ ตั๋วเดีย่ วทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับเงือ่ นไขสายการบิน
ค่านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ ะบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิรฟ์ ต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
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ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้
ประกอบส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือทีร่ ะบุไว้ตามรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปทีร่ ะบุไว้ ชัดเจน สาหรับ ไกด์ท้องถิน่ +คนขับรถ ท่านละ 30 USD/ท่าน)
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
กรุณาแจ้งรายละเอียด
กรุ ณาระบุลักษณะห้องทีค่ ุณต้องการเพือ่ ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดีย่ ว) // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากท่านแจ้งช้า อาจทาให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ว
เงือ่ นไขการจองทัวร์
1.ชาระค่ามัดจาทัวร์ท่านละ5,000 บาท หรือชาระเต็มจานวนหรือตามทีบ่ ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสาร
เรียกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ทจี่ ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงือ่ นไข)
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางทีท่ ่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ทีม่ องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ ะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ
4.ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ กรุ ณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามวันทีบ่ ริษัทกาหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนทีท่ ่านได้ชาระมาแล้ว
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของราคาทัวร์
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทีท่ ่านชาระมาแล้วทุกกรณี
4. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีท่ กี าร การันตี
่ ักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
ค่ามัดจาทีพ
เทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
เนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
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กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่าน ออกเดินทางได้ทันที

เงือ่ นไขการให้บริการ
 เทีย่ วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านั้น
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล,
ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชาระมาเรียบร้อยแล้ว
 เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ในรู ปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักทีเ่ ดียวกับทีจ่ ัดไว้ ไม่เทีย่ วบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง หรือในกรณีทก่ี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้
ในครั้งอื่นได้
่ ัก สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ ะบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ทีพ
เพือ่ ปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เพือ่ ให้ทุกอย่างเป็ นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมดแล้ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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