WONDERFUL INDONESIA
สุ ราบาย่ า คาวาอิเจีย้ น ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน

NEW YEAR 2021 !!!
ราคา

37,900.บาท/ท่าน

เดินทาง 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2564

ของแถม
- แจกฟรี ซิมการ์ ด พร้ อมอินเทอร์ เน็ต ไว้ให้ ท่านได้ อพั เดตโซเชี่ยล ตลอดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน คา่

โรงแรม
หรือเทียบเท่า 4 ดาว****

1 สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ – จาการ์ ต้า - สุ ราบาย่ า

  

SWISSBEL TUNJUNGGAN
HOTEL

2 สุ ราบายา – โรงงานผลิตซิกก้ า – คาวาอีเจียน


 

EL ROYALE HOTEL

3 ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - โบรโม่

  

LAVA VIEW HOTEL

  

SWISSBEL TUNJUNGGAN
HOTEL

ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุ ราบายา – ไชน่ า
ทาวน์ – วัดจีน Hong Tiek Hian Temple
5 สุ ราบาย่ า – จาการ์ ต้า - กรุ งเทพฯ - สนามบินสุ วรรณภูมิ
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1

วันแรก
11.30 น.
14.10 น.
17.45 น.
20.05 น.
21.45 น.

ค่า
วันทีสอง
เช้ า

กลางวัน
ค่า
วันที่สาม
01.00 น.

กรุ งเทพฯ – จาการ์ ต้า – สุ ราบายา
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์ รูด้าอินโดนีเซีย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ จาการ์ ต้า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA867
*** (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง )***
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติซูการ์ โน-ฮัตตา **รอเปลีย่ นเครื่อง**
ออกเดินทางสู่ เมืองสุ ราบายา โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA328
*** (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง )***
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติจอู นั ดา เมืองสุ ราบายา เป็ นเมืองที่มีความสาคัญสู งสุ ด ของจังหวัดชวา
ตะวันออก คู่กบั เมือง จาการ์ตา้ เมืองหลวงของอินโดนีเซี ย “สุ ราบายา” ได้ชื่อว่าเมืองแห่งวีระชน เนื่องจากในอดีต
ชาวสุ ราบายา ได้ต่อสูต้ ่อข้าศึกปกป้ องแผ่นดินมาโดยตลอด สุ ราบายาประกอบด้วย คนหลายเชื้อชาติ ทาให้มีความ
หลากหลายทางศาสนาใหญ่เป็ นอันดับสองของอินโดนีเซี ยและเป็ นท่าเรื อที่สาคัญของชวาตะวันออก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บริการอาหารค่า แบบ SET BOX )
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
สุ ราบายา – โรงงานผลิตซิกก้ า – คาวาอีเจียน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเยี่ ย มชมสถานที่ บ่ ม ใบยาสู บ และม้วนใบยาสู บ เป็ นซิ การ์
SAMPOERNAHOUSE(CIGARETTE MUSEUM) ที่ มี ชื่ อเสี ยง
ที่สุดของเกาะชวา ให้ท่านได้ลองมวนใบยาสูบทาเป็ นซิ การ์ จากฝี มือ
ของท่านเองโดยที่ท่านไม่ตอ้ งไปถึงแมกซิ โกหรื อบราซิ ล จากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง Banyuwangi เพื่ อ มุ่ ง หน้ า สู่ คาวาอี เ จี ย น
(Kawah Ijen)(ใช้ เวลา เดินทาง 8-9ชั่วโมง )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ คาวาอีเจีย้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั EL ROYALE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - โบรโม่
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ ภู เขาไฟคาวาอี เจี้ย น (Kawah Ijen) แห่ ง นี้ จัด ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่ ข อง
อินโดนี เซี ย จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวนี้ คือ เปลวสี น้ าเงิน ซึ่ งต้องดูในช่วงกลางคืนเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่จะมีดูตอนสาย พระอาทิตย์ข้ ึนไปแล้ว ซึ่ งต้องมาดูการเก็บกามะถันเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะมานัง่ ชม
วิวขอบปล่องและทิ วทัศน์ทะเลสาปสี เขี ยวมรกต เมื่ อแดดยิ่งจัดผืนน้ าในทะเลสาปสี ก็ยิ่งเข้มขึ้ น จัดว่าเป็ นความ
สวยงามที่แฝงเร้นด้วยพิษภัยอันตรายที่เราต้องพึงระวังอย่างสูง

2

เช้ า

กลางวัน

ค่า
วันที่สี่
03.00 น.

เช้ า
เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางออกจากตัวเมื องมุ่งหน้าสู่ เมืองโปรโบลิงโก ดิ นแดนแห่ งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่ างๆ ให้ท่านได้
สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านและนัง่ รถขึ้ นเขาต่อไปยังหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บา้ นที่ ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั
เพื่อพักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนื่อยล้า รอรับรุ่ งอรุ ณอันแสนประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั LAVA VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุ ราบายา – ไชน่ าทาวน์ – วัดจีน Hong Tiek Hian Temple
รุ่ งอรุ ณ รั บวันใหม่ นาท่ านออกเดิ นทางด้วยรถจี๊ ป 4x4 ขึ้ นไปสู่ จุด
ชมวิวของ ภู เขาไฟโบรโม่ ที่ ยอดเขาพี นาจากัน ที่ มี ความสู ง 2,700
เมตรจุ ด ชมวิวที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด สามารถเห็ น ภาพที่ งดงามและน่ า
ตื่ นเต้นเมื่ อยามพระอาทิ ตย์ข้ ึ น แสงแรกของดวงสุ ริยนั กระทบยอด
เขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกล้พอที่ จะเห็ นลมหายใจของ โบรโม่ วิวที่
เรี ยงรายกันของภูเขาไฟในมุมสู ง ชมความงดงามของภูเขาไฟตั้งแต่
ปล่ องภู เขาไฟโบรโม่ จนถึ งเขาลูกใหญ่ ที่เห็ นอยู่ไกลๆ คื อเขา “ซี
เมรุ ” (Gunung Semeru) หรื อ “เขาพระสุ เมรุ ” ภู เขา อัน ศักดิ์ สิ ท ธิ์
และสู งที่สุดบนเกาะชวา ภูเขาไฟ ซี เมรุ (เปลี่ยนชื่ อมาจาก เขาพระสู
เมรู ของ ฮิ น ดู ) ซึ่ งยังคงปล่ อ ยควัน ออกมาเป็ นระยะๆ เป็ นวิว ที่
สวยงามขนาดที่ว่าลืมหายใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ใช้รถจี๊บคันเดิม
ลงจากยอดเขาพีนาจากันลงไปในแอ่งทะเลทรายของปล่องภูเขาไฟ
โบรโม่ จ นถึ ง ปากปล่ อ งภู เขาไฟที่ พ่ น ควัน ขาวออกมาน าท่ า น
เปลี่ยนเป็ นนัง่ ม้าสู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ให้เวลาทุกคนได้เก็บภาพถ่ายความประทับใจกันอย่างเต็มที่ได้เวลานา
ท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก ให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ ได้เวลาสมควร เดินทางกลับ
สู่เมืองสุ ราบายา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3– 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่ างเดินทางสู่ สุราบาย่ า
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บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

08.40 น.
10.15 น.
12.50 น.
16.25 น.

ระหว่างทางแวะชมและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ณ โรงงานผลิตเครื่ องหนัง TANGGULANGIN LEATHER
INDUSTRY ที่ มีคุณภาพแห่ งหนึ่ งของเกาะชวา เดิ นทางถึงเมืองสุ รา
บายา นาท่านสู่ ย่านไชน่ า ทาวน์ ซึ่ งเป็ นย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัย
ฮอลันดาหลายตึ ก มี ค วามสวยแปลกตาไปจากตึ กอื่ น ๆ ที่ อยู่รอบๆ
บริ เวณนี้ นาท่ านชมวัดจี นที่ เก่ าแก่ที่สุดในสุ ราบายา HONG TIEK
HIAN TEMPLE ซึ่ งตั้งอยู่ในบริ เวณ ไชน่ า ทาวน์ วัด นี้ สร้ า งโดย
ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่ าน ในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิ ต
(Majapahit Kingdom) นาท่ านสู่ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้าพื้ นเมื อง “Mirota Shop” ซึ่ งได้รวบรวมสิ นค้าพื้ นเมื องที่ มี
คุณภาพทุกชนิดที่ผลิตในเกาะชวา เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากอย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
สุ ราบายา – จาการ์ ต้า – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุ ราบายา เพื่อทาการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ จาการ์ ต้า โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA309
เดินทางถึง สนามบินจาการ์ ต้า ***รอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทราบ :
 สาหรั บท่ านที่ ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายขายก่ อนท าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)ชานาญเส้ นทางคอยบริการ
-ออกเดินทาง 15 ท่ าน ชึ้นไป มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยและไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล
กาหนดการเดินทาง

30 ธ.ค.63 – 03 ม.ค.64
(วันปี ใหม่ )

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักเดีย่ ว
พักกับ 1 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เพิม่ ท่ านละ
ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

37,900.-

36,900.- 35,900.- 6,000.-

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด(ตัว๋ เดี่ยวราคาขึ้นอยูก่ บั วันที่เดินทาง)เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 25 USD. ตลอดทริป
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ข้ อกาหนดและเงือ่ นไข
 ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป หากครบ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็ นเพี ยงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั สถานะที่ นั่งว่างของตัว๋ เครื่ องบิ น และสถานะห้องพัก ราคา
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงิ นทันที หรื อ ขึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขที่ ทางสายการบิ นและทางโรงแรม
กาหนดขึ้นมา
เงือ่ นไขการเดินทาง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และเมื่อ
ท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละครั้งกรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 4 ท่าน หากมีผเู ้ ดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่ เกิ ดจากสายการบิ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิ วตั ิ อุบตั ิ เหตุ
และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูก
ทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรับราคาตามสถานการณ์ ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษี เชื้ อเพลิ งที่ ทางสายการบิ นอาจจะมี การเรี ยกเก็บเพิ่ มเติ ม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละสิ ทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบ
ยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ งแบบชาระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณี เกิ ดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิ น
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่ จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 การประกันภัย ที่ บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดิ นทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิ เหตุจากการเดินทางท่องเที่ ยวเท่านั้น
ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่ อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการเดิ นทางได้ จากบริ ษทั
ประกันทัว่ ไป)
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
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ท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 อินโดนีเซี ย ท่านละ 15,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่ นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดิ นทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่ สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดิ นทางต้องรอเงิ นค่ า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตัว๋ เครื่องบิน

 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ

 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)

 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่
คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง

 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้

 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

8

