Elite Holiday มีความยินดีนาํ ท่านเยือนหมู่เกาะสวรรค์ ณ หมู่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ปุราอูลูวาตู ปุราอูลนั ดานู บราตัน เทมภัคสิริงค์ ปุราเบซากีห์
ชมแลนด์มาร์คแห่ งบาหลี ปุราทานาห์ลอต สัมผัสความงามของบาหลีไปกับ ระบําเคชัค แดนซ์
เพือ่ มอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ... “ดูแล...กันและกัน”

\
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

กําหนดการเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2563
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบินเดนปาซาร์ – วัดอูลูวาตู – ชมระบํา เคชัก
06.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2
Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับ
พร้ อมอํานวยความสะดวก
08.50 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซี ย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
TG431
14.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เดนปาซาร์ อิ นโดนีเซี ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง 25 นาที.... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าเวลาประเทศไทย 1 ชั่ วโมง) หลังผ่า นพิ ธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่าน
เดินทางสู่ วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดเก่าแก่ท่สี าํ คัญของเกาะบาหลี สร้ างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพเจ้ าแห่ งท้ องทะเลตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย วัดนี้สร้ างอยู่บนหน้ าผาสูง
70 เมตร ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลที่สวยงามของเกาะบาหลี และวัดแห่งนี้กย็ ังเป็ นจุ ดชมวิว
พระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะบาหลีอีกด้ วย (ลานวัดชั้นในเข้ าได้ เฉพาะผู้ท่ี
จะสวดบูชา) จากนั้นนําท่านตื่นตาตื่นใจกับการชม ระบํา เคชัก (Kecak Dance) หรือ
ระบํา ลิ ง หรื อ อีก ชื่ อ หนึ่ งคื อ ระบํา ไฟ การแสดงที่จํา ลองการต่ อ สู้จ ากมหากาพย์ ฮิ น ดู
รามายณะ (รามเกียรติ์) เมื่อพระรามพยายามรักษาชีวิตนางสีดาให้ รอดพ้ นจากทศกัณฐ์
โดยมีหมู่หนุมานคอยช่วยเหลือ ซึ่งจะใช้ นักแสดงชายที่เปลือยท่อนบนประมาณ 100 คน

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ BEBEK BENGIL RESTAURANT

พักที่

THE ANVAYA RESORT BALI (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ประตูสวรรค์ฮนั ดารา - วัดอูลนั ดานู บราตัน - วัดทามันอายุน วัดทานาห์ลอต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นํ า ท่ า นไปถ่ า ยภาพกั บ ประตู ส วรรค์ ฮ ั น ดารา
(handara gate) เป็ นสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียง และเป็ นอีก
หนึ่ งไฮไลท์ท่ีผ้ ู คนนิ ยมมาถ่ า ยภาพ เชื่ อ กั น ว่ า ประตู
สวรรค์ฮั น ดาราเป็ นประตูสู่ความสงบสุข จากนั้ น นํา
ท่านเดินทางสู่ ปุราอูลนั ดานู บราตัน (Pura Ulun
Danu Bratan) หรือวัดอูลันดานู บราตัน วัดที่สวยและ
มี ช่ ื อเสี ย งของบาหลี ตั้ งอยู่ บ ริ เ วณกลางนํ้ า ริ ม
ทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูง วัดนี้สร้ างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ทาํ
พิธที างศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทศิ แด่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํา้ มีลักษณะเด่นตรง
ศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง มุงด้ วยฟางซ้ อนกันถึง 11 ชั้น อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายภาพสวยๆ ตามอัธยาศัย...

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้นนําท่านชม วัดทามันอายุน (Pura Taman Ayun) วัดที่เคยเป็ นวังเก่า สร้ าง
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพื่ อใช้ ประกอบพิ ธีกรรมของกษัตริ ย์ราชวงศ์เม็งวี นําท่านเดินชม
รอบๆ บริเวณวัด กําแพงและประตูวัด ที่ก่อด้ วยหินและแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง
สิ่งก่อสร้ างภายในที่ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี
นําท่านไปยัง วัดทานาห์ลอต (Tanah Lot Temple) หรือที่คนบาหลีเรียกว่า ปุราทานาห์
ลอต (Pura Tanah Lot) มีความหมายว่ า "แผนดินที่อยู่ในทะเล" ตั้งอยู่บนโขดหินริ ม
ทะเล เวลาที่นาํ้ ขึ้นจึงคล้ ายกับวัดอยู่กลางทะเล เวลานํา้ ลงสามารถเดินข้ ามไปยังตัววัดได้
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

เป็ น 1 ใน 7 วัด ที่ถูกสร้ างริ มชายฝั่งทะเลของเกาะบาหลี ถูกสร้ างขึ้นในช่ วงศตวรรษที่
15-16 เพื่ออุทศิ แด่เทพเจ้ าและปี ศาจแห่งท้องทะเล

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ DE JUKUNG RESTAURANT พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน

พักที่

THE ANVAYA RESORT BALI (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) WATER PALACE - วัดเบซากีห์ - เทมภัคสิริงค์ – BALI SWING ตลาดอูบุด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านสัมผัสบรรยากาศของสวนที่มีบรรยากาศร่ มรื่ น ตกแต่ งด้ วยงานแกะสลั กหิ นรู ป
เทพ บุ ตร เท พธิ ด า โ ค แ ละรู ปแก ะสลั กตา มคว า มเ ชื่ อข องศ า สน า ฮิ น ดู ที่
สวนเตียร์ตากังกา (Water Palace) สวนที่เคยเป็ นพระราชวังเพื่อพักผ่อนของกษัตริ ย์
แห่ งราชวงศ์การังกาเซ็มพระองค์สุดท้ าย ภายในจัดเป็ นสวนเขตร้ อนล้ อมรอบด้ วยสระ
นํา้ พุขนาดใหญ่ มีทางเดินลงไปกลางสระนํา้ เพื่อดื่มดํ่ากับบรรยากาศของสวนได้ รอบทิศ
จากนั้ น นํา ท่า นเดิ น ทางไปยั งวั ดที่มี ความสํา คั ญ และใหญ่ ท่ีสุ ดในบาหลี วัด เบซากี ห์
(Pura Besakih) วัดศักดิ์สทิ ธิ์คู่บ้านคู่เมือง (Mother of Temple) สร้ างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 14 ตั้งอยู่ท่หี มู่บ้านเบซากีห์เชิงภูเขาไฟอากุง (Gunung Agung) มีบริเวณกว้ างใหญ่
ประกอบไปด้ ว ยวั ด เล็ ก ๆกว่ า 23 แห่ ง ที่ เ รี ย งรายอยู่ ต ามไหล่ เ ขา สํา หรั บ วั ด ที่ มี
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

ความสําคัญที่สุดในกลุ่มวัดเบซากีห์คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataran Agung)
นําท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์สูงสุด ในวันที่ท้องฟ้ าไร้ เมฆหมอกปกคลุม ท่านจะมองเห็นวิ ว
ทิวทัศน์ของภูเขาไฟอากุงและท้องทะเลชัดเจน

เทีย่ ง

คํา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง วัดนํา้ พุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) หรือ
เตียต้ า อัมปึ ล (Tirta Empul) เป็ นวัดที่สร้ างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 เพื่อถวายแด่พระ
วิษณุ ภายในวัดมีบ่อนํา้ พุศักดิ์สิทธิ์ เป็ นนํ้าพุจากธรรมชาติท่ผี ุดขึ้นจากตานํา้ ใต้ ดินเป็ น
เวลานานนับพันปี ชาวบาหลีเชื่อว่า พระอินทร์ เป็ นผู้บันดาลให้ เกิดนํา้ พุ ซึ่งถ้ าใครได้ เข้ า
มาอาบนํา้ และดื่มกินจะเป็ นสิริมงคล ขับไล่ส่ิงเลวร้ าย และยังสามารถช่วยรั กษาโรคภัย
ต่างๆ ได้ จากนั้นให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน ท้ าทายความตื่นเต้ นกับ BALI SWING นั่งชิงช้ าที่
มีความสูง พร้ อมวิวฉากหลังเป็ นธรรมชาติอันแสนงดงาม พร้ อมให้ ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ

อิสระให้ ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการช้ อปปิ้ งของฝาก ของที่ระลึ ก และงานศิ ลปหัตถกรรม
พื้นเมืองที่ ตลาดอูบุด (Ubud Market) แหล่งรวบรวมสินค้ า และของที่ระลึกพื้นเมือง
ของบาหลีไว้ อย่างมากมาย อาทิเช่น ผ้ าบาติก ตะกร้ าสาน งานไม้ และสินค้ าหัตถกรรม
ต่างๆ อีกทั้งยังมีเสื้อผ้ า ที่มีลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบาหลี...
บริการอาหารคํา่ ณ BOGA MANDALA RESTAURANT
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

พักที่

THE ANVAYA RESORT BALI (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4) BEACHWALK SHOPPING CENTER – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านไปยัง BEACHWALK SHOPPING CENTER หนึ่งในห้ างสรรพสินค้ าที่มี
ชื่อเสียงในบาหลี ภายในมีสนิ ค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ
การช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกแก่ทุกท่านในการช้อปปิ้ งอย่างไม่ขาดตอน
จนได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย
16.55 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 432
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที)
20.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ
เวลา และสายการบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ เมนู อาหาร และภัตตาคาร อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั ช่วงเวลาเดินทาง
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
(ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน และหัวหน้าทัวร์)
หัวหน้าทัวร์ เพิม่ ท่านละ
ตัว๋ เครือ่ งบินชั้นทัศนาจร เริม่ ต้นประมาณท่านละ
**ราคาขึ้ นอยู่กบั ช่วงวัน เวลา ทีเ่ ดินทาง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

8 ท่าน

6 ท่าน

4 ท่าน

2 ท่าน

25,900.-

27,900.-

29,900.-

32,900.-

7,000.-

8,000.-

13,000.-

27,000.-

22,000.-

22,000.-

22,000.-

22,000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบ
ั ท่าน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ
2,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์จากประเทศไทย
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงือ่ นไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จํ ากัด
 ชําระโดยเงินสด
 สามารถชําระค่ามัดจําผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
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ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินมัดจํ า
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50%
ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือ
มีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ,
ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุข
ของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน
หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบก่อ นจองทัวร์ เพื่ อหาข้ อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ า 2 ขวบ
ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ
ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรื อนักบวช
ในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกสิทธิประโยชน์ ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ชํา ระเงิ นมั ดจํา
ภายในระยะเวลาที่ก าํ หนด ให้ แ ก่ลูก ค้ าท่านต่ อไปที่แ จ้ งชื่ อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ ของผู้ ร่ว ม
เดินทางท่านอื่น
8. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทน
หากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
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หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เฉพาะค่ า ธรรมเนี ย มในการยื่ น วี ซ่ า และค่ า เปลี่ ย นชื่ อ ตั๋ ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศ
ใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพา
สิ่งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะ
เหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สํา หรั บ ท่า นผู้ เ ดิ น ทางที่ประสงค์ จ ะซื้ อตั๋ว เครื่ อ งบิ น ภายในประเทศเพิ่ มเติ ม ( นอกเหนื อ จาก
รายการตามทัวร์ ) หรื อดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อน
เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่ า
10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์
ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7
วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ใน
กรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง,
การจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , อุ บั ติเ หตุ , ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุ ในรายการได้ รวมค่ าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวั นเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่ าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน
ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุ
อื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลด
เป็ นตัวเงิน ได้ โดยท่า นสามารถเลือกใช้ ของกํา นัลดังกล่ าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับ คณะทัวร์
หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่ งที่น่ังบนเครื่ องบิ นเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่ องบินแบบหมู่ คณะของสายการบิ นต่ าง ๆ
บริ ษัทฯ ไม่ สามารถเลื อกตําแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะพยายามจั ดที่น่ั งให้ แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัด
ให้ มา
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19. บริ ษัท ฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดี ท่ีได้ ใ ห้ บริ ก ารแก่ ท่านผู้ เดินทางที่เ ชื่ อมั่น ในมาตรฐานของ

บริ ษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจํ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ
แจ้งแล้วข้างต้น
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