WONDERFUL INDONESIA
PACKAGE BALI SWING – UBUD
นั่งชิงช้ าชมวิวที่บาหลี
4 วัน 3 คืน
ราคา

15,900.บาท/ท่าน

เดินทางตั้งแต่ วันนี้ – ธันวาคม 2561

สาหรับเดินทางแบบส่ วนตัว 2 ท่ านขึน้ ไป

มือ้ อาหาร
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวั
ค่า
น

โรงแรม
หรือเทียบเท่า 4 ดาว***

1

กรุ งเทพฯ – บาหลี – อูบุด

   Furama Villa & Spa Ubud

2

วัดตัมปะซีริง – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลีสวิงค์ Bali Swing – นา
ขั้นบันไดหมู่บ้านเตกัลลาลัง – จิมบารัน

  

Aston Kuta Hotel

3

วัดเม็งวี – เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลนั ดานู – วิหารทานาล็อต

  

Aston Kuta Hotel

4

บาหลี – สนามบินบาหลี – กรุ งเทพฯ

  

-

วันแรก
xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

กรุ งเทพฯ – บาหลี – อูบุด
(-/-/D)
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่....
ถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อง“บาหลี ” บาหลี เป็ นเกาะเกาะหนึ่ งของ
ประเทศอินโดนี เซี ย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งได้สืบ
ทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นจานวนมาก
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ที่อูบุด เป็ นรีสอร์ ทท่ ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ แบบสระว่ายน้ าส่ วนตัว
ณ

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

Furama Villa & Spa Ubud หรือเทียบเท่ า https://www.furama.com/ubud

วัดตัมปะซีริง – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลีสวิงค์ Bali Swing – นาขั้นบันไดหมู่บ้านเตกัลลาลัง – จิมบารัน ( B / L / D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิ ริง เพื่อชม วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (Tirta Empul Temple) วัดน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งคนไทยมักจะ
เรี ยกกันว่า วัดตัมปะซี ริง (Tampak siring) เชื่ อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้ นตอนที่ เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ าอมฤต
ชุบชีวิตนักรบของพระองค์ บ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ใสสะอาดที่ผดุ ขึ้นจากใต้ดิน เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลี
เชื่ อว่าถ้าได้มาอาบน้ า จะเป็ นสิ ริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการ
ตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพัก
ของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,717 เมตร และเป็ นจุดชม
วิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็ นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริ เวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขา
ไฟ คื อ ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบที่ เกิ ดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาตูร์ ที่ มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนหลุม
ปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ น
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พร้อมชมทิ วทัศน์อนั งดงามของภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบบาตูร์ ท่ามกลางสาย
หมอกที่ลอยผ่าน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนั้นเดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน ท้าทายความ
ตื่ นเต้นด้วยการนั่งชิ งช้าที่ มีความสู งและท่ านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิ งช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติ อนั สวยงาม
จากนั้นนาท่านชม นาข้ าวขั้นบันไดหมู่บ้านเตกัลลาลัง หรื อ Tegalalang Rice Terrace ตั้งอยู่ที่หมู่บา้ นเตกัลลาลัง เขต
Gianyarตอนเหนือของอูบุด เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซี ย เป็ นนาขั้นบันไดที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ชาวพื้นเมือง

ใช้เครื่ อง มือโบราณค่อยๆแกะสลักภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็ นคลื่นขั้นบันได

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บริการท่ านด้ วยอาหารทะเล
เลิศรสพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด ท่ ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ ตกดิน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั

AstonKutaHotel

หรือเทียบเท่า

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

วัดเม็งวี – เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลนั ดานู – วิหารทานาล็อต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วดั แห่งนี้เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรเรื องอานาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์
เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัลป์ ” ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมืองหนาว
และหมู่บา้ น ที่สวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นชม ปุ ร า อู ลัน ดานู บราตั น (Pura Ulun Danu Bratan) หรื อเรี ย กสั้ น ๆ ว่า วัด อู ลนั ดานู บราตัน ตั้งอยู่
บริ เวณกลางน้ าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสู งทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว ใช้ทาพิธีทาง
ศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ งสายน้ า มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสู งที่ รียกว่า
เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่ านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริม
ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบที่ มีมนต์ขลังฉากหลังคื อทุ่ งนาขั้นบันไดที่ ค่อยๆ ลาดต่ าลง เป็ น
ทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีรีสอร์ทให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย
ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็ น วิวที่ ส วยงามของยอดเขาคิ น ตามณี (Kintamani) เมาต์อ ากุง (Mount
Angung) เรื่ อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก ชมจุดชมวิวที่ งดงามที่ สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่ งนี้
ตั้งอยูเ่ หนื อผืนดินบนแท่นหิ นซึ่ งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาและเถาไม้เลื้อยเหนื อหน้าผาของตานะห์ ล็อต

ค่า

ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณี ตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่
ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับ
ตายามอาทิ ตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้กนั สถานที่ แห่ งนี้ จึงเป็ นที่ รู้จกั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรื อ “ดินแดนใน
ทะเล”
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั

AstonKutaHotel

หรือเทียบเท่า

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence

วันที่สี่

บาหลี – สนามบินบาหลี – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสุ่ สนามบิน
ออกเดินทางจากท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี โดยสายการบินที่ท่านเลือ สู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมกิ รุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

xx.xx น.
xx.xx น.

(B/-/-)

ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
*****************

อัตราค่ าบริการต่ อท่ าน : สาหรับ 2 ท่ าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการดินทาง

สิ งหาคม - ธันวาคม 2018

ผู้ใหญ่ พัก
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 7,500.-

ตารางบิน สายการบินทีแ่ นะนา
สายการบิน THAIAIR ASIA ( FD )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ขากลับ : ออกจากท่ าอากาศยานสนามบินงูระห์ ไร
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. ( 10USD * 2 วัน = 20u USD ต่ อท่ าน )
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื 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
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม 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 ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ 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 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่ม
ได้
 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


