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รหัสโปรแกรม :

วันแรก
03.00 น.
06.00 น.
11.15 น.
เที่ยง
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กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –
สวนพระวิษณุ - วิหารอูลวู าตู - ชายหาดจิมบารัน
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 1 สายการบิน AIR
ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนี เซีย โดยเที่ยวบิน FD396
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลีเร็วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จาลองมาจากรูปสักการะ
ของพระวิษณุ พระผูป้ กป้ องโลก เป็ นรูปปั้ นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของ
ชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็ นพาหนะ
ของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ าหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุ แห่งนี้ มี
ความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ ยังใช้จดั แสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบา
บารอง ไว้ตอ้ นรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

รหัสโปรแกรม :
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จากนั้นนาท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ต้งั อยูบ่ นหน้าผาสูงเหนื อมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชม
วิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่ งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุ มาน ลิงมากมายที่มาชุมนุ มกันที่วิหาร
(กรุณาระวังทรัพย์สินมีคา้ ของท่าน และห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได้)

เย็น
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน เป็ นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ
ท้องน้ าสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใต้ของสนามบินงูราห์ไร
โดยที่จิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั ่ง ด้านตะวันตกติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรา
เพิ่งเปิ ดใหม่ผุดขึ้ นหลายแห่ง ส่วนตะวันออกเป็ นที่ ต้งั ของท่าเรือบี นัว บริเวณชายหาดจิมบารัน
นักท่องเที่ยวนิ ยมไปนัง่ กินบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน บนฉากของวิวทิวทัศน์ที่งามตา อีกทั้ง
ยังเป็ นแหล่งที่พลุกพล่านและสีสนั ของภาพชีวิตหมู่บา้ นชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเที่ยว
ให้ได้ลิ้มลองปิ้ งย่างกันริมชายหาก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเท่า*

รหัสโปรแกรม :

วันที่สอง
เช้า

FD-B09-DPS01_APR62

วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้ นคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร ์ - ทะเลสาบ
บาตูร ์ - วัดเบซากีห ์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้ นเดินทางสู่วิหารที่ศกั ดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศกั ดิ์สิทธิ์) สร้างในศตวรรษที่
13 เป็ นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษั ตริยเ์ ท่านั้ น ชมบ่อ
น้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้ นจากใต้ดินเป็ นพันปี โดยไม่มีวนั หมด ชมศิวลึงค์ศกั ดิ์สิทธิ์
และแท่นบูชาเทพที่ศกั ดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทาเนี ยบประธานาธิบดีบนเนิ นเขา ด้านหน้าปากถ้า
เป็ นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ าไหลพุง่ จากปากปล่องแกะสลักเป็ นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใคร
อยากมีลกู ลองมาดื่มหรืออาบน้ าที่นี่ จะมีลกู เต็มบ้านหลานเต็มเมือง

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุ กสนานกับการต่อรองสินค้าพื้ นเมือง
ในตลาด และราคาถู กที่ สุ ดในบรรดาตลาดต่ างๆ ของพื้ นเมื องชมถ้ าช้างศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ มีรูปปั้ น
พระพิฒเนศอยู่

รหัสโปรแกรม :
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นาท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บา้ นคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่ งใน
อาณาจัก รยุ คต้น ๆ บนเกาะบาหลี น าท่ า นชม ภู เ ขาไฟบาตู ร ์ ภู เ ขาไฟแทนเพศหญิ ง และ
ทะเลสาบบาตูร ์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิ ดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่ สุ ดใน
บาหลีและตั้งอยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ ยงั คุ กรุ่นอยู่ มีความสูงเหนื อระดับน้ าทะเล 1,717 เมตร นา
ท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศ
เย็นสบาย ผ่ านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ให้ท่านได้เพลิดเพลิ น
ถ่ายรูปกับทัศนี ยภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดเบซากีห ์ เป็ นวัดที่มีความสาคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็ นวัด
เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนื อวัดทั้งปวง มีบริเวณ
กว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งที่เรียงรายอยูเ่ ป็ นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตาม
ไหล่เขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็ นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี

รหัสโปรแกรม :

เย็น
พักที่
วันที่สาม
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บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเท่า*
ชมระบาบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกลั - วัดอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท

รหัสโปรแกรม :

เช้า

FD-B09-DPS01_APR62

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลั ง จากนั้ นน าท่ า นสู่ ห มู่ บ ้า น BATU BULAN VILLAGE เพื่ อ ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็ น
ศิลปะการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนี เซีย บารองเป็ นสัตว์ในตานาน ซึ่งมี
หลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็ นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็ นผูป้ กปั กษ์รกั ษามนุ ษย์
ต่อสูก้ บั รังดา ตัวละครที่เป็ นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชัว่ ร้าย บารอง แดนซ์เป็ นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์
การร่ายรามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นาท่านแวะชมสินค้าเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่
เป็ นศิลปะของเกาะบาหลี
นาท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็ นวัดหลวง
ของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้ นถูกสร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบบริเวณวัดอันงดงาม

รหัสโปรแกรม :

เที่ยง
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้,
ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนี ยภาพของบาหลี ระหว่างขึ้ นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้ นดัชท์และ ปุระอันที่
งดงามสองข้างทางขึ้ นภูเขา

นาท่านชม วัดอุลนั ดานู อยูใ่ นระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ าทะเล ตั้งอยูบ่ ริเวณกลางน้ า
ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้ สร้าง
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง
สายน้ า บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่า
เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
วัดแห่งนี้ ตั้งอยูร่ ิม ทะเลสาบบราตัน เป็ นทะเลสาบที่มี มนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย
ๆ ลาดต่ําลง เป็ นทะเลสาบที่ มีชื่อเสียง ซึ่ งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่ง
หญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของ

รหัสโปรแกรม :
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ยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็ นศูนย์รวมกิจกรรม
ทางน้าํ สร้างความตื่นเต้น เช่น สกีนา้ํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ
นาท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้า
แห่งมหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้ นในคริสต์ ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์

เย็น
พักที่
วันที่สี่
เช้า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเท่า*
ย่านคูตา้ เซ็นเตอร์ – อนุสาวรียม์ หาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะชม อนุ สาวรียม์ หาภารตะ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุ สาวรียส์ ีขาวบอกเล่า
เรื่องราวการสูร้ บของเทพในตานานมหากาพย์มหาภารตะ เป็ นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่นอ้ งสอง
ตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพนั ธมิตร

รหัสโปรแกรม :

12.00 น.
15.15 น.
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ของแต่ละฝ่ ายเข้าร่วมรบด้วยเป็ นจานวนมากกล่าวกันว่านี่ คือการต่อสูร้ ะหว่างฝ่ ายธรรมะ และฝ่ าย
อธรรม ความดี และความชัว่ ซึ่งในที่สุดแล้วฝ่ ายปาณฑพก็เป็ นผูช้ นะในสงครามครั้งนี้ ให้ท่านได้
ถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกก่อนจะนาท่านกลับสู่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD397
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
06 – 09 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
27 – 30 กันยายน 2561
07 – 10 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
17,888
17,888
17,888
17,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888

พักเดี่ยว ราคาไม่
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000

9,888
9,888
9,888
10,588
11,588
11,588

รหัสโปรแกรม :

20 – 23 ตุลาคม 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
19 – 22 มกราคม 2562
26 – 29 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 -26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31มีนาคม 2562

18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
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18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888

18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888

4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

11,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
11,588
11,588
11,888
16,588
14,588
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
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30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

16,888

FD-B09-DPS01_APR62

16,888

16,888

3,000

10,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี

รหัสโปรแกรม :
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 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ น ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อ ทาเรื่ อ งขอรับ เงิ นค่า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
1.
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง

รหัสโปรแกรม :
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่า นละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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