WONDERFUL

PACKAGE CLUB MED BALI
3 DAYS 2 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

14,900.บาท/ท่าน

เดินทางตั้งแต่ วันนี้ – ตุลาคม 2561

สาหรับเดินทางแบบส่ วนตัว 2 ท่ านขึน้ ไป

HIGHLIGHT
- ห้ องพักหรู สุดคลาสสิ คติดริมหาดที่ “CLUB MED BALI” รีสอร์ ทหรู ระดับ 5 ดาว
-พิเศษ! อิม่ อร่ อยไม่ อ้นั อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้ องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้ าพัก (All Inclusive)
-พิเศษ! กิจกรรมบันเทิงสั นทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้ อมโชว์ สนุกสนามและประทับใจทุกคา่ คืน
-ฟรี! สนุกผ่ อนคลายกับกิจกรรมต่ างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เก็บทุกความประทับใจได้ ทุกวัน อาทิ
สระว่ ายนา้ ,สปา,เทนนิส , ฟิ ตเนส และ อืน่ ๆ อีกมากมาย
-พิเศษ! ซิตีท้ วั ร์ มีให้ ท่านเลือก 3 Options

วันแรก

กรุ งเทพฯ – บาหลี – คลับเมด บาหลี

(-/-/D)

xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที.่ ....
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” บาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่งของ
ประเทศอินโดนีเซี ย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ ง
ได้สืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นจานวนมาก จากนั้น พาท่านเดินทางสู่
คลับเมด บาหลี
เดินทางถึงโรงแรม พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี คลับเมด บาหลี มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน มี
สไตล์การผสมผสานสมบูรณ์แบบระหว่างความทันสมัยของปั จจุบนั และความยึดมัน่ ในวัฒนธรรมของบาหลี โดย
จะมีเหล่าบรรดา G.O หรื อ Gentle Organizer พนักงานที่มีความสามารถที่หลากหลาย จากหลากหลายประเทศ
และหลายเชื้อชาติ คอยให้บริ การแก่ลูกค้า โดยทาหน้าที่สร้างความสุ ข คอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมฟรี :
ฟิ ตเนส,ยิงธนู,แอโรบิกน้ า,และฟลายอิง้ ,ทราบิส,วอลเล่ย์บอลชายหาด,ห้ องยกนา้ หนัก,ห้ องออกกาลังกาย,สควอช,
วอลเลย์บอล,บาสเกตบอล,มินิวอคเกาอร์ ,เปตอง,ปิ งปอง,เทนนิส,คายัคหรือเดินเล่นชายหาดเป็ นหาดส่ วนตัวของ
โรงแรม นา้ ทะเลใสสะอาดสวยงาม
เครื่ องดื่มนานาชนิด บริ การฟรี ท่ านสามารถดื่มได้ ไม่ อ้ัน ตลอดทั้งวัน เครื่ องดื่มที่ผสมและไม่ ผสมแอลกอฮอล์
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยมไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด)

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบริการท่านอย่างไม่ มีจากัด

จากนั้น ชมการแสดงยามค่าคืน ณ คลับปาร์ ต้ ี เพื่อประสบการณ์ อนั น่ าประทับใจ บริ การบาร์ และของว่าง ที่ท่าน
สามารถดื่มได้ไม่อ้ นั บริ การเครื่ องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรี เมี่ยม
ไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Club Med Bali Beach Resort https://www.clubmed.co.th/r/Bali/y

วันทีส่ อง

ซืตที้ วั ร์ บาหลี ให้ ท่านเลือก มี 3 Options

(B/L/D)

OPTION 1
เทือกเขา เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน - วิหารตานะห์ ล็อต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั ป์ ” ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมืองหนาว
และหมู่บา้ น ที่สวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ นาท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตัน (Pura
Ulun Danu Bratan) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า วัดอูลนั ดานู บราตัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางน้ าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลัง
เป็ นภูเขาไฟสู งทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว ใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู
เทพแห่งสายน้ า
มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสู งที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัส
กับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉาก
หลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆลาดต่าลงเป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีรีสอร์ ทให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคิน
ตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่ อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ ต้ งั อยูเ่ หนือผืนดินบนแท่นหิ นซึ่ งเกิดจาก
การถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณี ต
ของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งอยูอ่ ย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุ ญาตให้เข้าไปข้างใน
ได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขา
ลูกใกล้กนั สถานที่แห่งนี้จึงเป็ นที่รู้จกั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ“ดินแดนในทะเล”

OPTION 2
ตลาดอูบุด – คินตามานี – วัดตัมปะก์ซีริง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เป็ นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มา
เยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้าน
คินตามานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ ตูร์ เป็ นหุ บเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่าง
สวยงาม บริ เวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัว
ของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยูบ่ นหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ น นาท่านสู่ วัดนา้ พุ
ศักดิ์สิทธิ์ เชื่ อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ าอมฤตชุบชีวติ นักรบของพระองค์วา่
กันว่าน้ าในสระมีอานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนีเซี ย
ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร

OPTION 3
วัดอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ - คูต้า เซ็นเตอร์
นาท่านชม วัดอูลูวาตู วัดศักสิ ทธิ์ ต้ งั อยูร่ ิ มผาสู ง เป็ นหนึ่งในวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นาท่านชม สวนวิษณุ (garuda wisnu kencana) สถานที่ที่สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลี
กว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็ นศาสนาที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า พระนารายณ์กบั ครุ ฑ มีรูปปั้ นประติมากรรมพระนารายณ์
ทรงครุ ฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสู งถึง 150 ม. กว้าง 64 ม.หล่อจากทองแดงกับ

ทองเหลือง หนัก4,000ตัน ส่ วนรู ปปั้ นครุ ฑอยูด่ า้ นหลังรู ปปั้ นพระวิษณุ มีความสู ง 18 ม. ส่ วนประกอบสุ ดท้ายคือรู ป
ปั้ นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็ จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่ งจะเห็นว่าถ้าเสร็ จสมบูรณ์
จะมีขนาดใหญ่มาก นาท่านช้อปปิ้ งย่าน คูต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย
อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารบริการท่านอย่างไม่ มีจากัด
จากนั้น ชมการแสดงยามค่าคืน ณ คลับปาร์ ต้ ี บริ การบาร์ และของว่าง เพื่อประสบการณ์อนั น่าประทับใจของท่าน
แพ็คเกจเราได้รวมบริ การบาร์ และของว่าง ที่ท่านสามารถดื่ มได้ไม่อ้ นั รวมทั้งของว่าง (คอกเทล เบียร์ ไวน์แดง ,
ขาว ซอฟดริ้ ง กาแฟ ชา )
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Club Med Bali Beach Resort https://www.clubmed.co.th/r/Bali/y

วันที่สาม

คลับเมด – สนามบินบาหลี – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสุ่ สนามบิน
ออกเดินทางจากท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี โดยสายการบินทีท่ ่านเลือ สู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

xx.xx น.
xx.xx น.

(B/-/-)

ข้ อควรควรทราบ :
❖ สาหรับท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่ อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
*****************

อัตราค่ าบริการ สาหรับ 2 ท่ าน
กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักกับ 1 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

05 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561
25 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561
14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 8,000.06 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561

23-29 มิถุนายน 2561
15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 8,500.18-21 สิ งหาคม 2561
30 มิถุนายน – 17 สิ งหาคม 2561 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 9,000.-

ตารางบิน สายการบินทีแ่ นะนา
สายการบิน THAIAIR ASIA ( FD )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร
สายการบิน THAI AIR WAYS ( TG )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร
สายการบิน GARUDA INDONESIA ( GA )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ต่อเครื่ อง: ท่าอากาศยานซูการ์โนฮัตตา
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร
ต่อเครื่ อง: ท่าอากาศยานซูการ์โนฮัตตา

DMK-DPS
DPS-DMK

FD396
FD397

06.15-11.30
12.00-15.15

BKK-DPS
DPS-BKK

TG431
TG432

09.35-14.55
17.40-20.50

BKK-CGK
CGK - DPS
DPS – CGK
CGK - BKK

GA865
GA422
GA409
GA864

06.35-10.05
13.10-16.10
14.05-15.00
16.40-20.10

อัตรานีร้ วม
• ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
• ค่าชิต้ ีทวั ร์ 1 วัน เลือกได้ 1 รายการ พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ เดี่ยว ราคาขึ้นอยูก่ บั วันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
• ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
• 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%
• ค่ าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10USD.
เงือ่ นไขการเดินทาง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
ข้ อกาหนดและเงือ่ นไข
 ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
 โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็ นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะที่นงั่ ว่างของตัว๋ เครื่ องบิน และสถานะห้องพัก ราคา
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงินทันที หรื อ ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ทางสายการบินและทางโรงแรม
กาหนดขึ้นมา
การสารองที่นั่งและชาระเงิน

➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
➢ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
➢ หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-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 ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่
อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ 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
โรงแรมและห้ องพัก

❖ ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖ โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖ โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 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 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น 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 ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ า
มาตรฐานได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเอง

