♥จุดเด่ น ♥
วังสุ ลต่ าน พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริ ย ์ องค์แรกจนกระทัง่ องค์ปัจจุบนั
เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดิน
ภูเขาไฟคินตามานี วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผูม้ ีชื่อเสี ยง
วิหารทานาห์ ลอ็ ต จุดชมวิวที่งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที่ยงิ่ ใหญ่ตดั กับโขดหิ น
วัดพราหมนันต์ มรดกโลก เป็ นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ท้งั สามของศาสนาฮินดู
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดสร้างจากหิ นภูเขาไฟ
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รายการทัวร์ :
วันแรก
เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี)– วัดเม็งวี –วิหารทานาห์ ลอ็ ต
(-/L/D)
04.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
06.15 น.
ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินไทย Air Asiaเที่ยวบินที่ FD396
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน งู รา ไรห์ เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบไกด์รอรับคณะที่สนามบิน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านเข้าชม ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรื อวัดเม็งวีที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี
อดีตวัดหลวงของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างตอนศตวรรษที่ 17 เป็ นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของ
กษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์เม็งวี โดยกาแพงประตูวดั ก่อด้วยหิ นสู ง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงหลังคาปูดว้ ย
หญ้าอลังสิ่ งก่อสร้างด้านในตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลีมีสระน้ าล้อมรอบบริ เวณวัดอันงดงาม

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

จากนั้นนาท่านเดินทางวิหารทานาห์ ล็อต(Pura Tanah Lot)วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู ซึ่ งสร้างไว้
เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ งมหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้ างขึ้นในคริ ส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่ งสร้างไว้ริมมหาสมุทร
อินเดียท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิง่ นักยามเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั KUTA CENTRAL PARK HOTEL BALIหรื อเทียบเท่า 4 ดาว

อูบุด - เทมภัคสิ ริงค์ –คินตามานี –สวนสาธารณะ GWK
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเยี่ยม หมู่บ้านอูบุดแหล่งกาเนิ ดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี หมู่บา้ นแถบภูเขาอันสวยงาม หมู่บา้ นแห่ ง
นี้ มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมากในด้านศิลปะและธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ ยวสามารถชื่ นชมความงดงามของ
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เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้ า
08.00
08.10

การทานาแบบขั้นบันไดตามเทือกเขาของอูบุดได้ นอกจากนี้อูบุดยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์และห้อง
แสดงภาพหลายแห่ง รวมทั้งยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟเปิ ดให้บริ การนักท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากอีกด้วย
หลังจากนั้นเดิ นทางสู่ วิหารศักดิ์ สิ ทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล(เทมภัคศิ ริงค์ )สร้าง
ในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิ ธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่ านั้น
ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ น้ ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาวบาหลีปัจจุบนั ก็ยงั มี
ความเชื่ อว่า เมื่อใครได้อาบน้ าศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและ
จะท าให้ผิ วพรรณเปล่ งปลั่ง เพลิ ด เพลิ น ไปกับ ความสวยงามกับ การ
ตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆที่ งดงามและมีเอกลักษณ์ โดด
เด่นไม่เหมือนใครท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดี ตประธานาธิ บดี
อินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานีต้ งั อยู่บนระดับความสู ง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บน
เกาะบาหลี คิ นตามณี (Kintamani) คือชื่ อหมู่บา้ นที่ สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่ริมปากปล่อง
ภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็ นฉาก เป็ นจุดชมวิวที่ สวยงามแห่ งหนึ่ งของบาหลี
ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area) บริ เวณนี้ เป็ นปากปล่องภูเขาไฟ ที่ เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ
30,000 ปี มาแล้วประกอบไปด้วยหมู่บา้ นเพเนโลกัน (PeneloganBatur) และคินตามณี (Kintamani) แต่ละหมู่บา้ นจะ
มี วิวให้ช มอย่างเพลิ นตา รวมทั้งร้ านขายผลไม้เมื องหนาวสดๆ ระหว่างทางจะต้องพบกับ ปุ รา อูลนั ดานู บ าตู ร์
(PuraUlun Danu Batur) ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี นอกจากจะเป็ นวัดที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ กย็ งั ดีมากด้วย เพราะเนื่ องจากอยูใ่ นที่สูงจึงมีหมอกปก
คลุมไปทัว่ บริ เวณ ทาให้ดูขลังและดูศกั ดิ์สิทธิ์ ยิ่งขึ้นไปอีก

จากนั้นนาท่านชม กาเว้กา้ GWK Culture Park สวนพระวิษณุ ที่ทางรัฐบาลตั้งใจจะแสดงขึ้นมา เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ คือ สวนพระวิษณุ (GWA Culture Park)เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ครึ่ งตัว เพื่อเป็ นศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ของเวิง้ อ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริ เวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่ นอกจากงาน
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมายแล้ว ด้านในยังสามารถชมการแสดง New Barong Keris Performance Show
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั KUTA CENTRAL PARK HOTEL BALIหรื อเทียบเท่า 4 ดาว
รับ-ส่ งสนามบิน – เมืองยอร์ คยาการ์ ต้า - พระราชวังสุ ลต่ าน – พระราชวังนา้ –วัดปรัมบานัน(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางไปสนามบิน เมืองเดนปาซาร์
ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ คยาการ์ ต้าโดยสายการบินไทย Air Asiaเที่ยวบินที่ QZ 8448
เดินทางถึงเมืองยอร์ ยาการ์ ต้า พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
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น าท่ า นไปชม “Kraton Yogyakarta” หรื อ “พระราชวั งสุ ล ต่ าน”ที่ เต็ ม ไปด้ว ยสิ่ ง ของล้ า ค่ า ในวังและ
เครื่ องใช้ต่างก่อนที่ กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะลี้ภยั และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่ องบรรณาการ
ต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่ งล้ าค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่ มีความเป็ นมาน่ าศึ กษาและมีค่าของ
อารยะธรรมชวา

เที่ยง

ค่า

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังน้า (Water Palace)เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของสุ ลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้
สาวสรรกานัลในว่ายน้ าเล่นเบิ กบานสาราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุ ลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ
ในสระได้อย่างชัดเจน ส่ วนสระว่ายน้ าของมเหสี และธิ ดาของสุ ลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวน
ขนาดใหญ่ที่ยงั คงความสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดปรามบานัน(Prambanan)เป็ นศาสนสถาน ฮินดูที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของ
อินโดนีเซี ย มี ลักษณะเป็ นหมู่ศาสนสถานฮินดู (Hindu Temple complex) ตั้งอยูบ่ นเกาะจาวา (Java) (ไทยเรี ยกชวา)คน
ท้องถิ่นอินโดนีเซี ยเรี ยก ปรามบานัน ว่า วัดโลโร จองรัง (LoroJongrang Temple) เป็ น ศาสนสถานของฮินดูที่ยิ่งใหญ่
และงดงามไปด้วยลวดลายแกะสลักหิ นอันวิจิตรกษัตริ ยท์ ี่ครองราชย์ต่อจาก พระเจ้าบาลีตุงทรงพระนามว่า พระเจ้าทักษา
(ค.ศ. 910 – ประมาณ ค.ศ. 919) พระองค์อาจจะเป็ นผูส้ ร้างเทวสถานปรามบานันก็ได้ เทวสถานแห่งนี้ ใหญ่โตมาก มี
วิหาร 156 หลังอยูร่ อบๆกลุ่มวิหารขนาด ใหญ่ 8 หลังซึ่ งรวมกันอยู่ ตรงกลาง โดยมีวิหารของพระศิวะเป็ นเทวสถานที่
สาคัญและเด่นที่สุด และทาเป็ นระเบียงภาพสลักนูนตามระเบียงซึ่ งแสดงตอนต่างๆเรื่ องรามายณะก็อาจถือ ได้วา่ เป็ นตารา
ของคัมภีร์ศาสนาฮินดู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั INDAH PALACE HOTEL YOGYAKARTAหรื อเทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่สี่

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ–วัดเมนดุด– วัดปะวน - มาลิโอโบโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เที่ยง

นาท่านเข้าชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (BOROBUDUR)เป็ นสถูปขนาดใหญ่ซ่ ึ งได้ชื่อว่าเป็ นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลางเมื่อราว ปี 778 – 856 หรื อก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์
นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี และได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มี
ลักษณะเป็ นรู ปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรื อรู ปทรงเรขาคณิ ตที่ช่วยกาหนดจิตขณะทาสมาธิ ) หากมองจาก
พื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่ วนด้วยกันคือ
ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร
ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออกก้าวขึ้น
อนุสรณ์สถานที่ลดหลัน่ เป็ นชั้น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารู ปนูนแกะสลักและ
รู ปปั้นทุกชั้นล้วนเป็ นส่ วนสาคัญขององค์รวม บุโรพุทธมีท้ งั หมดสิ บชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อ
ของพุทธศาสนานิ กายมหายาน คือ กามภพ (ภพต่าสุ ด)รู ปภพ (ภพกลาง) และอรู ปภพ (ภพสู งสุ ด) รู ปนูนแกะสลักชั้น
ล่างสุ ด แสดงให้เห็นถึงความปี ติของโลกนี้และการถูกทาโทษ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผา้ บาติก ท่านจะได้ทราบถึง
กระบวนการผลิต รู ปแบบ และสี สนั ของผ้า ซึ่ งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทัว่ ไป จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์เครื่ องเงิน
ท่านจะได้ชมการสาธิ ตการทาเครื่ องเงิน โดยช่างฝี มือที่ประณี ต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม วัดเมนดุด (CandiMendut)นาท่านชม องค์พระปางปฐมเทศนา ซึ่ งเป็ นองค์ด้ งั เดิมที่อยูม่ าตั้งแต่การสร้างวัดนี้แล้ว โดยข้าง
กันนั้นเอง มีรูปสลักหิ นพระโพธิ สัตว์ อีก 2 องค์ อยูข่ า้ งเคียงกันด้วย จัดได้วา่ เป็ นหนึ่ งในสุ ดยอดพระหมู่ที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่ง
ต่อจากนั้นนาทุกท่านไปเที่ ยวกันต่อที่ จันทิปาวน (CandiPawon) วัดทางพุทธศาสนาที่ อยู่ใกล้เคี ยงบุโรพุทโธ แม้จะเป็ นวัดเล็กๆ แต่
ภายในนั้นก็มีสิ่งสวยงาม ศิลปะที่งดงาม มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก

-6-

หลังจากท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ธรรมสถานจนอิ่มบุญแล้ว เย็นๆ ค่าๆ อย่าลืมแวะเดินเล่นที่ ถนนมาลิโอโบโร
(JalanMalioboro)อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเราที่ถือว่าขึ้นชื่อของเมือง ยอกยาการ์ตา้ ซึ่ งเป็ นตลาดเก่าแก่อนั เป็ น
ศูนย์กลางของ ยอกยา ที่นี่มีของหลากหลายชนิด และที่ถูกใจสาวๆ นักช้อป
ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั INDAH PALACE HOTEL YOGYAKARTAหรื อเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า
เช้ า

อิสระเวลาในการท่ องเที่ยว – ส่ งสนามบินยอร์ คยาการ์ ต้า
(B/-/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเวลาให้ท่านได้พกั ผ่อนและเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองยอร์คยาการ์ตา้
11.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน ยอร์ คยาการ์ ต้า
12.55 น.
นาท่ านเดินทางสู่ เมือง จาร์ กาต้ า โดยสายการแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน QZ 7557
13.15 น.
เดินทางถึง เมือง จาร์ กาต้ า
เปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่ อกลับกรุ งเทพฯ
16.45 น.
เดินทางจากเมือง จาร์ กาต้ า สู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QZ 252
20.10 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพด้ วยความประทับใจ
…………………………………………………………………………………………………………..

อัตราค่าบริการ
ท่ านละ 28,900 บาท
ท่านละ
5,000 บาท

พักห้ องคู่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กำหนดกำรเดินทำง:
7 – 11 / 14 – 18 ต.ค. 58
4 – 8 / 18 – 22 พ.ย.58

อัตราค่าบริการ
ท่ านละ 30,999 บาท
ท่านละ
5,000 บาท

พักห้ องคู่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
21 – 25ต.ค58
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25 – 29 พ.ย. 58
2 – 6 / 3 – 7 / 9 – 13 ธ.ค. 58
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป กลับ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่าสัมภาระสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องน้ าหนักไม่เกิน 20ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าพาหนะนาเที่ยวตลอดรายการ
 ค่าเครื่ องดื่ม(น้ าเปล่า) วันละ 2 ขวด
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ได้ทาไว้
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่ อวันต่ อลูกค้ า 1 คน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
 ค่าทาเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว
 ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่เกินพิกดั
 ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 %และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ในกรณี ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 2550 ผูโ้ ดยสารจะต้อง
จ่ายชาระเพิ่มเติม
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองครั้งแรกมัดจาท่ านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15 วัน

1. ชื่ อบัญชี บริษัทรุ่ งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จากัด
เลขทีบ่ ัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาบางลาพู (บัญชี ออมทรัพย์
2.ชื่ อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ
เลขทีบ่ ัญชี 008 – 2 - 425138 ธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางลาพู (บัญชี ออมทรัพย์ )
3.โอนเรียบร้ อยแล้ วกรุ ณาแฟ๊กซ์ มาที่ 02-2824909
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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 อัตราค่าบริ การนี้สาหรับคณะ เดินทางอย่างต่า 15 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นา
เที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ที่บาหลีรอรับท่าน (พูดภาษาอังกฤษ)
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ 50 %
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญ
หาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
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