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วันแรก กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – สุราบายา - วัดจีน HONG TIEK HIAN TEMPLE 

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า

อินโดนีเซีย โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

06.35 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA865 

10.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา **รอเปลียนเครือง**

12.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA314

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจูอันดา เมืองสุราบายา เป็นเมืองทีมีความสําคัญสูงสุด ของจังหว ัดชวา

ตะว ันออก คู่กับเมือง จาการ์ต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย “สุราบายา” ได้ชือว่าเมืองแห่งวีระชน เนืองจากใน

อดีตชาวสุราบายา ได้ต่อสู้ต่อข้าศึกปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอด สุราบายาประกอบด้วย คนหลายเชือชาติ 

ทําให้มีความหลากหลายทางศาสนา ใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นท่าเรือทีสําคัญของชวา

ตะว ันออก 

นําท่านสู่ย่าน ไชน่า ทาวน์ ซึงเป็นย่านพืนเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจาก

ตึกอืนๆ ทีอยู่รอบๆ บริเวณนี  นําท่านชมว ัดจีนทีเก่าแก่ทีสุดในสุราบายา HONG TIEK HIAN TEMPLE ซึง

ตั งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ ว ัดนี สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน ในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิต

(Majapahit Kingdom) 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL ARIA CENTRA  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีสอง สุราบายา – โรงงานผลิตซิกก้า – โบรโม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเยียมชมสถานที บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ SAMPOERNA HOUSE (CIGARETTE 

MUSEUM) ทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะชวา ให้ท่านได้ลองมวนใบยาสูบทําเป็นซิการ์ จากฝีมือของท่านเอง

โดยทีท่านไม่ต้องไปถึงแมกซิโกหรือบราซิล

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้

สัมผ ัสวิถีชีวิต และว ัฒนธรรมชนพืนเมืองตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั วโมง) จากนั น

นําท่านและนั งรถขึ นเขาต่อไปยังหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บ้านทีใกล้ลมหายใจเทพเจ้า  จากนั นเข้าสู่ทีพักเพือ

พักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนือยล้า รอรับรุ่งอรุณอันแสนประทับใจ

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทีพัก LAVA VIEW LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีสาม ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลิตเครืองหนัง – สุราบายา – เดนปาซาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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03.00 น. รุ่งอรุณ รับว ันใหม่ นําท่านออกเดินทางด้วยรถจีป 4x4 ขึ นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ ทียอดเขาพีนาจา

กัน ทีมีความสูง 2,700 เมตรจุดชมวิวทีมีชือเสียงทีสุด สามารถเห็นภาพทีงดงามและน่าตืนเต้นเมือยาม

พระอาทิตย์ขึ น แสงแรกของดวงสุริย ันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกล้พอทีจะเห็นลมหายใจของ     

โบรโม่ วิวทีเรียงรายกันของภูเขาไฟในมุมสูง ชมความงดงามของภูเขาไฟตั งแต่ปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึง

เขาลูกใหญ่ทีเห็นอยู่ไกลๆ คือเขา “ซีเมรุ” (Gunung Semeru) หรือ “เขาพระสุเมรุ” ภูเขาอันศักดิ สิทธิ และสูง

ทีสุดบนเกาะชวา ภูเขาไฟ ซีเมรุ (เปลียนชือมาจาก เขาพระสูเมรู ของ ฮินดู) ซึงย ังคงปล่อยคว ัน ออกมาเป็นระ

ยะๆ เป็นวิวทีสวยงาม ขนาดทีว่า ลืมหายใจเลยทีเดียว หลังจากนั นก็ใช้รถจีบคันเดิม ลงจากยอดเขาพีนาจากัน 

ลงไปในแอ่งทะเลทราย ของปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึงปากปล่อง ภูเขาไฟ ทีพ่นคว ันขาวออกมา นําท่าน

เปลียนเป็นนั งม้าสู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ ให้เวลาทุกคนได้เก็บภาพถ่ายความประทับใจกันอย่างเต็มที ได้

เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก ให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที ได้เวลาสมควร เดินทาง

กลับสู่เมืองสุราบายา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั วโมง) ระหว่างทางแวะชมและเลือกซือผลิตภัณฑ์

เครืองหนัง ณ โรงงานผลิตเครืองหนัง TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ทีมีคุณภาพแห่งหนึงของ

เกาะชวา 

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านสู่ ร้านจําหน่ายสินค้าพืนเมือง “Mirota Shop” ซึงได้รวบรวมสินค้าพืนเมืองทีมีคุณภาพทุกชนิดทีผลิต

ในเกาะชวา เพือให้ท่านได้เลือกซือของฝากอย่างจุใจ

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราบายา 

16.35 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาร์ซา โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA344

18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ต ั งอยู่เกือบกึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็น

เกาะเกาะหนึงของประเทศอินโดนีเซีย ทีมีความสวยงามด้วยธรรมชาติทีผสมผสานกันอย่างลงตัวกับ

ว ัฒนธรรมทีไม่เหมือนใคร ซึงได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเทียวทาง8 ว ัฒนธรรมเป็น

จํานวนมาก นําท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทีพัก SWISSBEL TUBAN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีสี บารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะซีริง – อูบุด – 

กฤษณะ เซ็นเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมการแสดงระบํา บารองแดนซ์ (Barong Dance) การแสดงพืนบ้านทีมีชือเสียงของเกาะบาหลีซึงเป็น

เรืองราวการต่อสู้ระหว่างความชั วและความดี บารอง คือตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีล ักษณะ

เป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู ้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอ ํานาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่

ปรับของบารอง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก สลับฉากด้วยการร่ายรําแบบบาหลีดั งเดิมทีสืบทอดมาแต่โบราณกาล

มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากนั นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตา
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มานี ทีมีอากาศเย็นสบายตลอดทั งปี ตั งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ 

บ่าย นําท่านชมจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาทีงดงามทีสุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี จะมีอากาศ

เย็นตลอดทั งปีใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบทีเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาตูร์ 

ทีมีขนาดใหญ่และตั งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟทีย ังคุกรุ่น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง เพือชม         

วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) ว ัดนํ าพุศักดิ สิทธิ ซึงคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak 

siring) เชือกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ นตอนทีเจาะพืนพิภพเพือสร้างบ่อนํ าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ 

บ่อนํ าพุศักดิ สิทธิ ใสสะอาดทีผุดขึ นจากใต้ดิน เป็นทีเคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชือว่าถ้าได้มา

อาบนํ า จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิงเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการ

ตกแต่งว ัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ทีงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชม

บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทีตั งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นําท่านช้อปปิงที ตลาดอูบุด เป็น

ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบทีใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี แล้วต้องไม่

พลาดการมาทีนี นําท่านช้อปปิงทีร้านของฝาก กฤษณะ เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซือของฝากชือดังของบาหลีเพือ

ฝากคนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไม้แกะสลัก, อุปกรณ์สปา, ภาพวาด ฯลฯ

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทีพัก SWISSBEL TUBAN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห้า เดนพาซาร์ – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนพาซาร์ เพือทําการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทาง

กลับสู่ กรุงเทพฯ

11.50 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA407

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า ***รอเปลียนเครือง

16.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA864

20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสว ัสดิภาพ

********************** ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ **********************

http://www.wonderfulpackage.com/

ข้อควรทราบ : 

 สําหรับท่านทีต้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการสําหรับ  เดินทางตังแต่   4    ท่านขึนไป

กําหนดการดินทาง
ผู ้ใหญ่ พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักเดียวจ่ายเพิม

ท่านละพักกับ 1

ผู ้ ใหญ่

พักกับ 2

ผู ้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2 ผู ้ใหญ่

ไม่มีเตียง

23 – 27 ส.ค. 60

06 – 10,16-19, 20-24 ก.ย. 60

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 60

04 – 08 ,11-15 ต.ค 60

01-05,15-19,23-27 พ.ย.60

01-05,07-11,20-24 ธ.ค. 60

10-14 , 17-21 , 24-28 ม.ค. 2561

7-11 , 14-18 , 21-25 ก.พ.2561

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561

14-18 , 21-25 มี.ค. 2561

28 มี.ค.-01 เม.ย.2561

33,900 33,900 5,500

19 – 23 ตุลาคม 2560 34,900 34,900 5,500

28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61

(NEW YEAR!!)
37,900 37,900 5,500

หมายเหตุ:โปรแกรมนีเป็นราคาโปรโมชันเดินทางตังแต่ 4  ท่านขึนไปโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ดูแล  มีไกด์ท้องถินชํานาญภาษาอังกฤษ 

คอยให้บริการ 

อัตรานีรวม 

ค่าตั วเครืองบินไป–กลับ ชั นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ ามันตามรายการทัวร์ 

ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / ว ัน)

ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนืองจากบริษัทฯ ต้องจองและซือตั วล่วงหน้า)

โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) 

ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ มลองอาหารพืนเมือง

ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ท้องเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 20 กก. 

ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
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ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไม่รวม 

ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%

ค่าทิปไกด์ท้องถิน , หัวหน้าทัวร์ 

เงือนไขการเดินทาง

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู ้เดินทางตํ ากว่าทีตกลงกันไว้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผล

ประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็นสําคัญ

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อ ันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีชําระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อ ันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง

เท่านั น เช่น ค่ามัดจําตั วเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียืนวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การสํารองทีนังและชําระเงิน

 ยืนยันการสํารองทีนังกับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 ว ันนับจากว ันทีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนย ันการจองของท่าน

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท

o ญีปุ ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีล ังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท

o จีน ไต้หว ัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทั งหมด ชําระล่วงหน้า 21 ว ันก่อนเดินทาง

 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามกําหนดว ันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

และขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินมัดจํา

 หลังจากสํารองทีนั งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ายขายจะนัดว ัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพือดําเนินการยืนขอวีซ่า (สําหรับประเทศทีต้องทําวีซ่า)

การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 ว ัน  คืนเงินมัดจําทั งหมด

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 ว ัน  หักเงินค่าทัวร์ 50%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 ว ัน  หักเงินค่าทัวร์ 75%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - ว ันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100%
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 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั วเครืองบินแล้ว หากเป็นตั วทีสามารถทํา Refund ได้ ผู ้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเงือนไขของสายการบินเท่านั น (ประมาณ 3 เดือน)

ตัวเครืองบิน

 ตั วเครืองบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนว ันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายทีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจัดทีนั งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ ามันเชือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราทีทางสายการบินแจ้ง ณ ว ันทีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทีเพิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียก

เก็บตามความเป็นจริง ณ ว ันทีออกตั ว

โรงแรมและห้องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู ้ ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอืนๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้องการ 

 โดยทั วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู ้เข้าพักใน 1 ห้องมากทีสุด คือ 3 คนเท่านั น

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดียว และต้องชําระค่าห้องพักเดียวเพิมด้วย

 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนทีคิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 นํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ท้องเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับผู ้

โดยสารชั น Economy Class) หากสัมภาระมีนํ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ เรียกเก็บค่าระวางนํ าหนักเพิมได้

 กระเป๋าสัมภาระทีสายการบินอนุญาตให้นําขึ นเครืองได้ ต้องมีนํ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ ากว่ามาตรฐานได้ 

ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผู ้เดินทางต้องเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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