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ทําทัวรเฉพาะคณะของทาน  เดินทางเอง ไปพบไกดทองถิ่น พูดภาษาอังกฤษ  

ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร และ ยอกยาการตา  
.......................................................................................................................................................... 

ออกเดินทางไดทุกวัน   ตั้งแต 11 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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*** ยกเวนชวงเทศกาลตรุษจีน 08 – 12 ก.พ. 56 *** 
4 วัน 3 คืน    สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี      ชมการแสดง “บาร็องดานส” 

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงรองรอยการระเบิดในอดีต “ คินตามานี ” และ “ทะเลสาบบาตูร ” 
มหาเจดียบุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรยของโลก พระเจดียพุทธศาสนาที่ใหญโตสรางจากหินภูเขาไฟ 

วัดพราหมบานัน มรดกโลก เปนที่สิงสถิตของเทพเจาผูยิ่งใหญท้ังสามของศาสนาฮินดู 
 

รายละเอียดการเดินทาง: 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – บาหลี – วัดเม็งวี (ปุระตามันอายุน) – วิหารทานาลอ็ต     (-/L/D) 

ผูเดินทางเดินทางสูสนามบินดอนเมือง เพื่อทําการเช็คอินที่เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย หลังจากเช็คอิน 
และตรวจ ตม. แลว ใหรอเครื่องบินภายในสนามบิน    *** คาตั๋วเคร่ืองบินไมรวมในบริการ *** 

06.05 น. ออกเดินทางสูเมืองเดนปาซาร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดวยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2970 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบิน งูราหลัย (Ngurah Rai) เดนปารซาร เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธี

ทางศุลกากร และตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว  พบการตอนรับอันอบอุนแบบบาหลี จาก
มัคคุเทศกทองถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)   จากนั้น นําทานเดินทาง ไปรานอาหาร 

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)   
บาย นําทานเดินทาง สู วัดปุระทามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี  

ต้ังอยูในหมูบานเม็งวี มีสําคัญเปนอันดับสองของบาหลี เคยเปนวังของรายาแหงเม็งวี กําแพง ประตูวัด กอดวยหิน
สูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูดวยหญาอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ช้ัน ต้ังเรียงราย
กันออกเปน ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งกอสรางดานใน ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหลี...   จากนั้น นํา
ทานเดินทางไป ชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงาม ที่  วิหารทานาล็อต (Tanah Lot)   วัดนี้สรางโดย ดังหยัง นิรารตา 
พระสมัยพุทธศตวรรษที่ 16  ซึ่งทานมองเห็นแสงสวางวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝงตะวันตก จึงเดินทางไปที่
ดังกลาวเพื่อทําสมาธิ     สาวกของผูนําทางจิตวิญญาณในทองถิ่นรูสึกประทับใจ จึงมาศึกษาศาสนากับทาน   สราง
ความขุนเคืองแกนักบวชในทองถิ่นอยางมาก จึงทาทายนิรารตา  แตทานยังคงถือขันติและยายที่บําเพ็ญเพียรไปยัง
มหาสมุทร  และสรางวัดขึ้น  สถานที่แหงนี้จึงเปนที่รูจักในนาม ทานาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”   ดานนอกของ
วัด ยังมีรานขายของที่ระลึก และสินคาหัตถกรรมมากมาย ใหทานไดเลือกชม และซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารค่ํา อาหารทะเล บนหาดจิมบาราน  (ตองการล็อบสเตอร ขนาด 350 กรัม เพิ่มทานละ 350 บาท) 
เดินทางเขาสูที่พัก   เช็คอินแลว เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย (คางที่บาหลี) 

 
วันท่ีสอง ระบําสิงโต – คินตามานี – ทะเลสาบบาตูร – เทมภัคสิริงค  – อูบุด         (B/L/D) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ท่ีพัก 

มัคคุเทศกทองถิ่นมารับทานยังโรงแรมที่พัก   นําทาน ชมการแสดงศิลปะการแสดงของชาวบาหลีแบบดั้งเดิม 
“บาร็องดานส” (Barong Dance) หรือ ระบําสิงโต  นาฏศิลปจากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตํานานเทพเจา ซึ่ง
ใหเห็นการตอสู ระหวาง “บารอง” สิงโตที่คอยชวยเหลือมนุษยโลก ซึ่งเปนสัญลักษณ ของความดี กับ        “รัง
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ดา” ซึ่งเปนสัญลักษณของความช่ัวราย   ชม การแสดง มโหรีของบาหลี   เชิญทุกทานถายรูปรวมกับนักแสดงเปน
ที่ระลึก    หลังจากนั้นนําทานเดินทางไป คินตามานี        

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่คินตามานี     (บุฟเฟต)     พรอมอิสระใหทานชมความงามของ MT. 
BATUR  ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับน้ําทะเล  และชม ทะเลสาบบาตูร ที่งดงามราว
สรวงสวรรค 

บาย นําทานชม  เทมภัค สิริงค (Tampak Siring)   น้ําพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ที่ผุดขึ้นจากใตดิน เช่ือกันวาพระอินทร
เปนผูดลบันดาลใหเกิดน้ําพุนี้ขึ้นเพื่อชุบชีวิตเหลาทหารกลาของพระองค   ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ําที่บอน้ําพุ  เพื่อ
เปนสิริมงคล และขับไลสิ่งเลวราย ทั้งยังรักษาโรคตางๆไดดวย    แลวอิสระใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
ราคาถูกมากมาย เชน ผาพันคอ  ผาโสรงพื้นเมือง  กระเปาหนัง  ตุกตาไมแกะสลัก  พวงกุญแจ และสินคาที่ระลึก
ตางๆ ในราคาที่ตอรองได ที่  “ ตลาดปราบเซียน ”     จากนั้น นําทานเดินทางไปที่ อูบุด เมืองแหงศิลปะ สถานที่
เล็กๆแหงนี้ เคยเปนเมืองที่ประทับของสุลตานแหงบาหลี มากอน   ปจจุบัน ยังคงมีบานของชนชั้นสูงเหลืออยู       
นําชม Puri Saren บานเจานายชั้นสูงแหงเมืองอูบุด  แลวอิสระใหทานชมตลาดอูบุด  ศูนยกลางงานฝมือพ้ืนบาน 
การแกะสลักไม หนากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และงานสานตางๆ  พรอมซื้อหาเปนของฝาก และที่ระลึกประเภท
งานศิลป จากเกาะบาหลี      

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน) 
 นําทานเดินทางกลับที่พัก    เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย  (คางที่บาหลี) 
 
วันท่ีสาม บาหลี – ยอกยาการตา – บุโรพุทโธ – วัดพราหมบานัน          (B/L/D) 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ท่ีพัก   (อาหารกลอง) 
04.00 น.  มัคคุเทศกทองถิ่นมารับทานยังโรงแรมที่พัก   นําทานเดินทางสูสนามบิน 
06.00 น.  ออกเดินทางสู เมืองยอกยาการตา (ยอกยา) โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 7871    

*** คาตั๋วเคร่ืองบินไมรวมในบริการ *** 
06.10 น.  เดินทางถึง เมืองยอกยาการตา  (เวลาที่ ยอกยาการตา  ชากวาที่บาหลี 1 ชั่วโมง หรือเทากับประเทศไทย)   

 พบการตอนรับจากมัคคุเทศกทองถิ่นเมือง ยอกยาการตา (พูดภาษาอังกฤษ)       
นําทานเดินทางเขาสู  บุโรพุทโธ  วัดพุทธที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ออกแบบและสรางขึ้นในแบบของตัวเอง ไม
เหมือนที่ใดในโลก  และไดรับการยกยองเปนมรดกโลกจาก UNESCO ในปพ.ศ. 2534  บุโรพุทโธ สรางขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศไศเลนทรา (Sailendras) ซึง่ปกครองตอนใตของชวากลาง  และนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน    ใชหินจํานวนกวา 1 ลานกอน หรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศกเมตร  ดวยจํานวน
แรงงานมหาศาล เปนระยะเวลากวา 30 ป แตก็ถูกทิ้งใหจมอยูใตเถาถานของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใชงาน
ไมถึง 200 ป เมื่ออาณาจักรตองอพยพผูคนไปอยูทางชวาตะวันออก    บุโรพุทโธถูกคนพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษ
ที่ 18 และการบูรณะ ก็ไดเริ่มขึ้นเมื่อตนพุทธศตวรรษที่ 20  ชวงที่ชาวดัทช ปกครองชวา    แตในป 2528 ไดถูกวาง
ระเบิดโดยกลุมผูตอตานซูฮารโต จนไดรับความเสียหายอยางหนัก  และไดรับการบูรณะใหญอีกครั้ง    หินแตละ
กอนจะถูกเรียง ซอนกันขึ้นไปเปนช้ันๆ คลายกับปรามิดตัน  มีทั้งหมด 9 ช้ัน    ช้ัน 1-6 เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    
สวนช้ัน 7-9 เปนรูปวงกลม ที่เรียงรายไปดวยสถูปโดยมียอดเปนสถูปขนาดใหญ (ช้ันที่ 10)   เปนสถาปตยกรรมที่
ผสมผสานระหวางปรามิดของเอเชียกลาง  (Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย  มีขนาดกวาง 118 เมตร ยาว 118 เมตร 
สูง 42 เมตร หรือ กวาง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด     พุทธสถานแหง
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นี้ ไมมีทางเขาไปภายใน  ไมมีพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูปบรรจุอยูในสถูปใหญและไมมีสถานที่สําหรับ
พระสงฆใชจําวัด    กลาวกันวาเมื่อมองลงมาจากทองฟาจะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญที่กําลังจะ
บานลอยอยูกลางทะเลสาบ (จากการสํารวจทางธรณีวิทยาพบวา ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเปนทะเลสาบขนาด
ใหญมากอน)     
จากนั้น นําทานไปชม วังสุลตาน ที่เต็มไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่กษัตริยองคสุดทายจะลี้
ภัยและเปลี่ยนการปกครอง    อิสระใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณที่ประตูวัง      

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (บุฟเฟตพื้นเมือง) 
บาย นําชม   วัดพราหมบานัน  มรดกโลกลาสุดที่เปนตํานานเรนลับแหงเทพเจาฮินดูทั้งสาม     ชมตนกําเนิด รามายนะ

(รามเกียรต์ิ)  และเจดียสามองคที่เรียงรายกันอยางงดงาม    ชม โบราณสถานที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรม ที่งดงาม
มหัศจรรย ตํานานเทพแหงฮินดูและเรื่องราวของการกําเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจา    
จากนั้น อิสระใหทานชมยานการคาที่คึกคักที่สุดในเมืองยอกยาการตา ที่ ยานมาลีโอโบโร   อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาหลากหลาย ไมวาจะเปนสินคาที่ระลึก   สินคาพื้นเมือง  เสื้อผา  กระเปา  รองเทา และอื่นๆ อีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)   
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   เช็คอิน      เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย  (คางที่ยอกยาการตา) 

 
วันท่ีสี่ ยอกยาการตา – กรุงเทพฯ            (B/-/-) 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ท่ีพัก 
หลังจากเช็คเอาทแลว   มัคคุเทศกทองถิ่นมารับทานยังโรงแรมที่พัก      

09.30 น. นําทานเดินทางไปสนามบิน  ใหทานเช็คอิน จัดการดานเอกสารการเดินทางและ นําสัมภาระขึ้นเครื่อง รับบัตรขึ้น
เครื่อง  แลว รอขึ้นเครื่อง ไปจาการตา  (QZ 7553: 12.10 – 13.15)  *** คาตั๋วเคร่ืองบินไมรวมในบริการ *** 

12.50 น.  ถงึจาการตาแลว ดําเนินการผานพิธีทางศุลกากร และตรวจหนังสือเดินทาง รอขึ้นเครื่อง เพื่อกลับกรุงเทพฯ    
16.35 น.  ออกเดินทางจากจาการตา กลับกรุงเทพฯ   (QZ 7716: 16.35 – 20.00)  *** คาตั๋วเคร่ืองบินไมรวมในบริการ *** 

...................................................................................................................... 
อัตราคาบริการ: ราคาตอทาน  พักหองคู หรือหองละ 3 ทาน  (กรณีไมตองการจายเพิ่มเพื่อพักหองเดี่ยว)     

รายช่ือโรงแรมที่พัก 
(หรือเทียบเทา) 

ราคา 
2 - 3 ทาน 

ราคา 
4 - 6 ทาน 

พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

Bali: Royal Eighteen 4*            
Jogia: Jayakarta  4*            11,800 บาท 10,800 บาท 3,400 บาท 

Bali: Bali Rani   4*                    
Jogja: Sheraton Mustika   5*   12,500 บาท 11,500 บาท 4,100 บาท 

หมายเหตุ: หากตองการ ล็อบสเตอร ขนาด 350 กรัม ท่ีหองอาหารทะเลที่หาดจิมบาราน   สั่งเพิ่มไดในอัตรา ท่ีละ 10 USD 
อัตรานี้รวม       

คาหองพัก 2 คืน ในบาหลี    (พักหองคู)  
 คาหองพัก 1 คืน ในย็อกยา    (พักหองคู)  

คาอาหารตามที่ระบุไวในรายการ  
น้ําดื่ม วันละ 2 ขวด ตอทานระหวางทัวร 
คารถปรับอากาศรับ / สง และนําเที่ยวตามรายการ 
คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
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มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาอังกฤษ  (2 เมือง   เมืองละคน) 
 

อัตรานี้ไมรวม       
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เดนปาซาร – ย็อกยาการตา – จาการตา – กรุงเทพฯ  
คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน และคาภาษีน้ํามันของสายการบิน  
คาภาษีสนามบินของประเทศไทย (รวมในตั๋ว) 
คาภาษีสนามบินระหวางประเทศ ที่เดนปาซาร (ชําระท่ีสนามบินวันเดินทาง) ประมาณ 500 บาท (150,000 รูเปยส) 
คาภาษีสนามบินภายในประเทศ ที่เดนปาซาร (ชําระที่สนามบินวันเดินทาง)  ประมาณ 140 บาท (40,000 รูเปยส) 

         คาภาษีสนามบินภายในประเทศ ที่ย็อกยาการตา (ชําระท่ีสนามบินวันเดินทาง) ประมาณ 120 บาท (35,000 รูเปยส)  
คาอาหารมื้ออื่นๆ ที่ทานสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชนคาโทรศัพท คาซักรีดและอื่นๆ 
คาสิ่งของน้ําหนักเกินจากที่สายการบินกําหนด  
คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  
คาประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%, VAT 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)   
ทิป สําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถทองถิ่น  (ตามความพึงพอใจของทาน) 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน ของสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) (FD & QZ)  
*** ไมรวมในคาบริการ *** 
Day 1: Don Mueang (DMK) – Denpasar (DPS)  FD 2970   06.05 – 11.25 

Day 3: Denpasar (DPS) – Yogyakarta (JOG)  QZ 7871   06.05 – 06.10  

Day 4: Yogyakarta (JOG) – Jakarta (CGK)  QZ 7553   12.10 – 13.15 
 Jakarta (CGK) – Don Mueang (DMK)  QZ 8210   16.45 – 20.10  

 
***ทานที่ถอืพาสปอรตไทย เดินทางทองเที่ยวในอินโดนีเซยี ภายใน 1 เดือน ไมตองขอวีซา *** 

 
 เอกสารประกอบการเดินทาง  

หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหนาวางเหลือมากกวา 2 หนา 

 

กรุณาโอนเงิน  :         ธนาคารไทยพาณิชย                             สาขายอยโรบนิสัน 
                                  ชื่อบัญชี คุณลีนา    บุญพาล้ําเลิศ           เลขท่ี 865 – 207473 – 8               

          บัญชี ออมทรัพย 
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หมายเหตุ เนื่องจากหองพัก ในแตละชวงหองคอนขางเต็ม ที่พักสวนใหญจะถูกจองและมัดจําไวลวงหนา ดังนั้นถาโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการหองพักเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงโรงแรมที่พักและปรับราคาทัวรใหมตามความ
เหมาะสม 
หมายเหตุ 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
- บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

- หากทานถอนตัวกอนการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลว ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้ทางบริษัทฯตองติดตอหองพักกับทางตางประเทศและตองทําการชําระคาหองทั้งหมดกอนการ
เดินทางของคณะจะเกิดขึ้นใหกับทางโรงแรมและทางบริษัทฯรถและไกด ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่
ทานยกเลิกการเดินทาง หรือลดจํานวนผูเดินทาง หลังการทางบริษัทไดทําการยืนยันการใชหองพักไปแลว  

- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระคาอาหารแบบเหมาจาย ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานลดจํานวนผู
เดินทาง หรือไมทานอาหารที่ทางบริษัทฯไดจัดไวแลว  

- บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรืออันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน และคาโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบิน
หรือ โรงแรมปรับสูงขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ตามสถานการณดังกลาว  

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานใหบริการ  บริษัทฯ จะดําเนินการโดยสุดความสามารถ แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
นั้นๆ  

- หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดของ
โรงแรม,รถ หรือรานอาหาร และทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะใหเหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเดินทางในกรณีผูเดินทางต่ํากวาที่
กําหนดแลวทางบริษัทฯไมสามารถออกเดินทางเปนรถบัสได ใหเปนรถตูแทน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทาง 7 วัน เนื่องจากใหคณะไดเดินทางตอไปได 

- หากหองพักที่ไดจัดใหทานไมตรงตามความตองการกรุณาแจงเจาหนาที่ประจํารถ หรือเจาหนาที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจง
หลังจากใชบริการไปแลว จะถือวาทานพึงพอใจแลว ทางบริษัทฯไมสามารถแกไขอะไรได และไมสามารถคืนเงินใหทาน
ไดทุกกรณี  
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เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง ไมวากี่วันก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละ

โรงแรมเพราะแตละโรงแรมมีกฎไมเหมือนกัน เชน เก็นติ้ง ถากรณีมีการยืนยันหองแลว ไมสามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได  
สวนโรงแรมอื่นขึ้นอยูกับกฎของแตละโรงแรม และขึ้นอยูกับกฎของสายการบิน  

เง่ือนไขการจอง 
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง   - แลวแฟกซสลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  
- พรอมแฟกซหนาพาสปอรตมาดวย   -  คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 15 วัน  
เอกสารในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปน

ผูรับผิดชอบเอง  
- สําหรับพาสปอรตางชาติกรุณาตรวจสอบกับทางดานตรวจคนเขาเมืองอีกครั้งวาทานตองทําวีซาหรือเปลา(ผูเดินทางเปน

ผูรับผิดชอบเอง) 
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