WONDERFUL INDONESIA
BALI 4 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเริ่ มต้น

15,900.บาท/ท่าน

ออกเดินทางได้ ทุกวัน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2560 - มีนาคม 2561
กาหนดเดินทางตั้งแต่ เดือนกันยายน 2560 – มีนาคม 2561
โดยสายการบิน : THAI LION AIR (SL )

❖ ราคาเริ่มต้ นนี้ สาหรับเดินทางแบบส่ วนตัว 4 คนเดินทาง โดยรถ TOYOTA INNOVA

❖ พิเศษ!!!บริการไกด์ ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) คอยดูแลให้ คาแนะนาบริการตลอด 4วัน
❖ ฟรี Localซิมการ์ ด 1 ซิ ม ต่ อ1ท่ าน พร้ อม INTERNETเพือ่ ไม่ ให้ พลาดการติดต่ อตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ: ราคานีไ้ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้ ในพีเรียดวันหยุดเทศกาลปี ใหม่

1

มือ้ อาหาร
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

ค่า

✓

✓

1

ดอนเมือง – เดนพาซาร์(บาหลี ) – วิหารอูลูวาตู - สวนการู ดา้ วิษณุ

2

ตลาดอูบุด – ศูนย์ผา้ บาติก -ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) –
วัดตัมปะซีริง – ช้อปปิ้ งคูตา้ เซนเตอร์

✓

✓

✓

3

วัดทามันอายุน – เบดูกลั ป์ – วัดอูลนั ดานู บราตัน – วิหารตานะห์
ล็อต - หาดจิมบารัน (อาหารซีฟดู๊ )

✓

✓

✓

4

ช้อปปิ้ งของที่ระลึก – เดนพาซาร์(บาหลี) - ดอนเมือง

✓





วันแรก
03.45 น.
05.50 น.
11.25 น.

ค่า



โรงแรม
หรือเทียบเท่ า 4 ดาว****

FONTANA HOTEL
http://phmhotels.com/phmcoll
ectionhotels/hotel/fontanabali/

กรุ งเทพฯ – เดนปาซาร์ – วัดอูลูวาตู - Garuda Wisnu Kencana
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบินไลอ้ อนแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย โดยสายการไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL258
(ไม่ รวมบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 20 นาที)
เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี (เวลาที่ บาหลีเร็ วกว่าไทย 1 ชัว่ โมง) เกาะบาหลี ตั้งอยู่เกื อบ
กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนี เซี ย บาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่ งของประเทศอินโดนี เซี ย ที่ มีความสวยงามด้วยธรรมชาติ ที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งได้สืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
8วัฒนธรรมเป็ นจานวนมาก นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นาท่านชม วัดอูลูวาตู วัดศักสิ ทธิ์ ตั้งอยูร่ ิ มผาสูง เป็ นหนึ่งในวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา
นาท่านแวะชม สวนพระวิษณุ หรื อ Garuda Wisnu Kencana สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่
ของพระวิษณุ ภายในสวนมีรูปปั้ นขนาดใหญ่ที่สาคัญ 2 ชิ้ น ได้แก่องค์พระวิษณุ ที่มีเพียงครึ่ งตัว และส่ วนหัวของกา
รู ดา้ หรื อครุ ฑซึ่ งเป็ นพาหนะของพระวิษณุ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FONTANA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
http://phmhotels.com/phmcollectionhotels/hotel/fontanabali/
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วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ตลาดอูบุด – ศูนย์ ผ้าบาติก -ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะซีริง – คูต้า เซนเตอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เป็ นศูนย์กลางของงานศิ ลปะของบาหลี และของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ ใครได้มา
เยือนเกาะแห่งนี้ แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ง
ปี ตั้งอยู่บนระดับความสู ง 1,717 เมตร และเป็ นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็ นหุ บเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่าง
สวยงาม บริ เวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟดาเนาบาตูร์ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยูบ่ นหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิ ริง เพื่ อชม วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (Tirta Empul Temple) วัดน้ าพุศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งคนไทย
มักจะเรี ยกกันว่า วัดตัมปะซี ริง (Tampak siring) เชื่ อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ า
อมฤตชุบชี วิตนักรบของพระองค์ บ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ใสสะอาดที่ผุดขึ้ นจากใต้ดิน เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี
ชาวบาหลีเชื่ อว่าถ้าได้มาอาบน้ า จะเป็ นสิ ริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่ างๆ เพลิ ดเพลินไปกับความ
สวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถ
ผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งย่าน
คูต้า เซนเตอร์ เพื่ อให้ท่านได้ช็อปปิ้ งอย่างจุ ใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิ เช่ น ROXY, VERSACE, POLO,
ARMANI และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพืน้ เมืองบาหลี “Crispy duck”
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FONTANA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
http://phmhotels.com/phmcollectionhotels/hotel/fontanabali/

วันที่สาม
เช้ า

วัดทามันอายุน – เบดูกลั ป์ – วัดอูลนั ดานู บราตัน – วิหารตานะห์ ล็อต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรื อที่ เรี ยกกันว่า วัดเม็งวี (The Royal temple of Mengwi)1
ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริ ยข์ องราชวงค์เม็ง
วี ใช้สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดี ยบ์ าหลีที่มีเอกลักษณ์ ในการสร้างโดย
สร้างขึ้นเป็ นชั้นๆสู งขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกาแพ, ประตูวดั ที่ก่อด้วยหิ นสู ง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้
อย่างงดงาม จากนั้นนาท่านสู่ เทื อกเขาที่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เทือกเขา เบดูกัลป์ ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมื อง
หนาว ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้ นดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา ชมต้นน้ าทิพย์แห่ งพระศิวะ
ที่ ปุ รา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ที่ อยู่ในระดับความสู ง
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

4,300 ฟุต จากระดับน้ าทะเล ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางน้ าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่
ด้วยปุยเมฆสี ขาว ใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ งสายน้ า มีลกั ษณะเด่นตรงศาลา
ซึ่ งมีหลังคาทรงสู งที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งปี ให้ท่านได้พกั ผ่อนและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่ งนี้ต้ งั อยู่เหนื อผืนดินบนแท่นหิ นซึ่ ง
เกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาและเถาไม้เลื้อยเหนื อหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณี ต
ของจีน คูหาที่ รายรอบวัดคื อที่ อาศัยของงูศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุ ญาตให้เข้าไปข้างในได้
เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ ยวสามารถขึ้ นชมทัศนี ยภาพที่ งามจับตายามอาทิ ตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขาลูก
ใกล้กนั
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ริ มชายหาดจิมบารั น บริ การท่านด้วยอาหารเลิศรส ด้วยร้านอาหารบรรยากาศสุ ด
พิเศษ อิ่มอร่ อยกับเมนู พร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดิน

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FONTANA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
http://phmhotels.com/phmcollectionhotels/hotel/fontanabali/

วันที่สี่
เช้ า

13.20 น.
17.15 น.

กฤษณะเซ็นเตอร์ – สนามบินเดนปาซาร์ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ งที่ร้านของฝาก กฤษณะเซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากชื่ อดังของบาหลีเพื่อฝากคนทางบ้าน ไม่ว่า
จะเป็ น ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด ฯลฯ
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์
เดินทางกลับ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259
(ไม่ รวมบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 10 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
4

ข้ อควรทราบ :
❖ สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ ไป ไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล
ออกเดินทาง 15 ท่ าน ขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยและไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแล

กาหนดการดินทาง
15 กันยายน 2560-มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

15,900.-

พักเดีย่ ว

พักกับ 2
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เพิม่ ท่ านละ
ผู้ใหญ่ มีเตียง
ไม่ มีเตียง

14,900.- 13,900.- 4,000.-

หมายเหตุ: ราคานีไ้ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดเทศกาลปี ใหม่
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน ในกรณีกรุ๊ ปครบ15 ท่ านขึน้ ไป
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (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%
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น , หัวหน้ าทัวร์ วันละ 5 USD ต่ อวันต่ อท่ าน ( 4 วัน *5 USD = 20 USDต่ อท่ าน )
เงือ่ นไขการเดินทาง
❖ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่ตกลงกันไว้
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❖ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบตั ิ เหตุฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
❖ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อ
การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
❖ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่า
มัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
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
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
➢ หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อ
ดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
➢ คืนเงินมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 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)
ตัว๋ เครื่องบิน
❖ ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรี ยก
เก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย
หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ น
จริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
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❖ ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
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 และเพิ่มเตี ยงเสริ ม
ให้ (Extra Bed) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิด
ไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
❖ น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
❖ กระเป๋ าสัมภาระที่ สายการบิ นอนุ ญาตให้นาขึ้ นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิ น 115
เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
❖ ในบางรายการทัวร์ ที่ ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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