THE ULTIMATE
CULTURE
4D3N
กำหนดกำรเดินทำง
22-25 พฤษภำคม
12-15, 19-22 มิถุนำยน
17-20, 25-28 กรกฎำคม 2563
**ท่ ำนสำมำรถกำหนดวันเดินทำงเองได้ ทุกวัน**

DAY 1

วันแรกของกำรเดินทำง

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่หว้ งเวลำแห่งควำมสุ ขอย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”
06.00 น.

ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรี ยนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเข้ ำ 2 เคำน์ เตอร์ C พบกับเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ลีลำวดี - ฝ่ ำยขำย
ขออนุญำตสวัสดีท่ำนและครอบครัว ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่ งท่ำนเข้ำสู่ ช่วงเวลำแห่งควำมสุ ข

08.55 น.

ทะยำนสู่ เกำะบำหลีดว้ ยเที่ยวบิน TG 431 พร้อมรับบริ กำรจำกมัคคุเทศก์ของบริ ษทั เรำ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำก
กำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 5 ช.ม.

14.20 น.

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” เมืองเดนพำซำร์ ซึ่ งเป็ นสนำมบินที่สร้ำงขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู ้กบั ชำวดัชต์

หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรี ยบร้อย..

PURA THANA LOT
“ปุรำทำนำห์ ลอต” หรื อ วัดทำนำห์ ลอต
แลนด์มำร์ คสำคัญที่ห้ำมพลำด 1 ใน 5 ของวัดที่สร้ำง
ริ มชำยฝั่งทะเลของเกำะบำหลี โดยส่ วนของวิหำรนั้น
ตั้งอยูบ่ ินผำหินนอกชำยฝั่ง ในช่วงเวลำน้ ำขึ้นวัดจะถูก
โอบล้อมไปด้วยน้ ำ สวยงำมรำวกับอยูก่ ลำงทะเล และ
ในช่ วงน้ ำลงจะพบกับทำงเดิ นหิ นที่สำมำรถเดิ นข้ำม
ไปยังวัดเพื่อสักกำระเทพเจ้ำแห่ งท้องทะเล นับเป็ นวัด
ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ที่ ช ำวบำหลี ใ ห้ค วำมเคำรพบู ช ำอย่ำ งมำก
และถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยม
มำชม และถ่ำยภำพพระอำทิตย์ตกดินอีกด้วย

ค่ำ บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

รับรองท่ำน และครอบครัว ณ ที่พกั ...

หรื อเทียบเท่ำ

DAY 2

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม

PURA
ULUN DANU BATUR
เป็ นวัดที่สร้ำงขึ้นเพื่อบูชำเทพแห่ งน้ ำดำนุตำมควำมเชื่อ
ของศำสนำฮิ น ดู แ บบบำหลี แต่ ว ัด นี้ จะไม่ ไ ด้อ ยู่ ติ ด
ทะเลสำบแบบใกล้ชิดเหมือนวัดบรำตัน แต่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณ
ปำกปล่ อ งภู เ ขำไฟแทน สำมำรถมองเห็ น วิ ว ของ
ทะเลสำบบำตูร์ และภูเขำบำตูร์ได้อย่ำงเต็มตำ

PURA BESAKIH

“ปุรำเบซำกิห์” (Pura Besakih) หรื อ วัดเบซำกิห์ เป็ นวัดที่มีควำมสำคัญที่สุด
บนเกำะบำหลี คนที่นี่ยกให้เป็ นวัดหลวง (Mother Temple) ในศำสนำฮินดูที่ใหญ่ที่สุด
ของบำหลี และยังถือว่ำเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือของวัดทั้งปวง

กลำงวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

PURA TIRTA EMPUL

วัดเทมภัคสิ ริงค์ (Pura Tirta Empul) หรื อ “วัดนำ้ พุศักสิ ทธิ์”

ชำวบำหลีส่วนใหญ่มกั เรี ยกว่ำ “ปุรำเตียร์ ตำอัมปึ ล” ภำยในวัดมีบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์
ใสสะอำดที่ผุดขึ้นจำกใต้ดิน เป็ นที่เคำรพสักกำระของชำวบำหลี เชื่ อว่ำถ้ำได้มำ
อำบน้ ำ หรื อนำน้ ำล้ำงหน้ำจะเป็ นสิ ริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ำย ทั้งยังรักษำโรค
ต่ำงๆ อีกด้วย

UBUD ART MARKET
ตลำดงำนศิลป์ อูบุด (Ubud Art Market) แหล่งรวบรวมสิ นค้ำของแฮนด์เมด งำนหัตถกรรมมำกมำย
หลำยแบบให้เลือกช้อปกัน แต่ละชิ้นแลดูมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกศิลปวัฒนธรรมของคนที่นี่
ค่ำ บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

รับรองท่ำนและครอบครัว ณ ที่พกั ...

หรื อเทียบเท่ ำ

DAY 3

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม

ตลำดปรำบเซียน
เป็ นตลำดที่ขำยสิ นค้ำพื้นเมืองรำคำถูกมำกมำย เช่ น
ผ้ำ พัน คอ ผ้ำ โสร่ ง พื้ น เมื อ ง กระเป๋ ำหนัง ตุ๊ ก ตำไม้
แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ตลำดแห่ งนี้ ได้รับฉำยำว่ำ
ตลำดปรำบเซียน เนื่องจำกคนขำยทุกร้ำนสำมำรถพูด
ภำษำไทยได้ รับเงินไทย จึงซื้ อง่ำย ขำยคล่อง และยัง
ต่อรำคำได้ถูกมำก

LAKE

BRATAN

นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบบรำตัน ทะเลสำบที่
มีมนต์ขลัง มีฉำกหลังคื อทุ่งข้ำวขั้นบันไดที่ ค่อย ๆ ลำดต่ำลง
อยูท่ ี่ เบดูกลั (Bedugul) ในตอนเช้ำหำกปรำศจำกหมอกจะได้
เห็นวิวที่สวยงำมของยอดเขำคินตำมณี (Kintamani) เมำต์อำกุง
(Mount Angung) เรื่ อยไปจนถึงทำงทิศตะวันออก
จำกนั้นนำท่ำนสู่ “ปุรำอูลันดำนู บรำตัน” หรื อวัดอูลนั
ดำนูบรำตัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลำงน้ ำริ มทะเลสำบบรำตัน มีฉำกหลังเป็ น
ภู เขำไฟสู ง ทะมึ น บำงช่ วงถูกคั่นด้วยปุ ยเมฆสี ขำว ดำนุ เทพแห่ ง
สำยน้ ำ มีลกั ษณะเด่นตรงศำลำซึ่ งมี หลังคำทรงสู งที่ เรี ยกว่ำเมรุ มุง
ด้ว ยฟำงซ้ อ นกัน ถึ ง 11 ชั้น โดดเด่ น สวยงำมมำก มัก ปรำกฏอยู่
ในภำพถ่ำยโฆษณำกำรท่องเที่ยวของบำหลีเสมอ

กลำงวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

ULUWATU TEMPLE

“วัดอู ลูวำตู (Uluwatu)” หนึ่ งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ ช ำวบำหลี
เคำรพ ผำสู งชันเกื อบ 100 เมตร วัดนี้ สร้ ำงขึ้ น ในศตวรรษที่ 10 นักบวช
บรรพกำลเข้ำถึ งควำมหลุดพ้น ณ วัดนี้ ซึ่ งประตูผ่ำซี กหรื อจันดี เบินตำร์
ของวัดสลักเป็ นลักษณะของปี ก และทำงเข้ำสู่ ลำนวัดชั้นที่สอง มีประจำ
ยำมเป็ นรู ป ปั้ นพระพิ ฆ เนศเศี ย รช้ำ ง ที่ ผูค้ นนับ ถื อ ว่ ำ เป็ นเทพที่ ปั ด เป่ ำ
อุปสรรค … **ส่ วนลำนวัดชั้นในเข้ำได้เฉพำะผูท้ ี่จะสวดบูชำ**
-----------------------------------------------------------------------------------

KECAK FIRE DANCE

ชมกำรแสดงพื้นเมือง Kecak fire dance พร้อมวิวพระอำทิตย์ตก
ค่ำ

บริ กำรอำหำรค่ำด้วยอำหำรทะเล ณ

รับรองท่ ำนและครอบครัว ณ ทีพ่ กั ...

หรื อเทียบเท่ำ

DAY 4

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม

หลังจำกนั้นนำท่ ำนสู่ ใจกลำงย่ ำนกูตำร์
ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้ำพื้นเมืองย่ำน KUTA และนำท่ำน
ไปช้อปปิ้ งที่หำ้ ง DFS Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนี เซี ย...
กลำงวัน บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

16.10 น.

ออกเดินทำงจำก สนำมบินงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” โดย สำยกำรบินไทยแอร์ เวย์
เที่ยวบิน TG 432

19.25 น.

เพียงชัว่ ครู่ “บินลงสู่ ภำคพื้นประเทศไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ”
ด้วยภำพ ควำมทรงจำอันแสนวิเศษ มัคคุเทศก์ของท่ำน ขอขอบพระคุณในควำมไว้วำงใจ
ที่ให้เรำบริ หำรจัดกำรช่วงเวลำแห่งควำมสุ ขของท่ำน และคนที่ท่ำนรัก

อัตรำค่ ำบริกำร
*** อัตรำตรำค่ ำบริกำรไม่ รวมค่ ำอำหำร ***
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... ไม่ มเี ตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
มีตั๋วแล้ ว (ผู้ใหญ่ )ลด

อัตรำค่ ำบริกำรสำหรับจำนวนผู้เดินทำง
4 ท่ ำน
6 ท่ ำน
8 ท่ ำน
(รำคำต่ อท่ ำน)
(รำคำต่ อท่ ำน)
(รำคำต่ อท่ ำน)
78,900
72,900
66,900
77,900
71,900
65,900
76,900
70,900
64,900
75,900
69,900
63,900
12,000
12,000
12,000
16,200
16,200
16,200

อัตรำค่ ำบริกำร
*** อัตรำตรำค่ ำบริกำรรวมค่ ำอำหำร ***
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ... ไม่ มเี ตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
มีตั๋วแล้ ว (ผู้ใหญ่ )ลด

อัตรำค่ ำบริกำรสำหรับจำนวนผู้เดินทำง
4 ท่ ำน
6 ท่ ำน
8 ท่ ำน
(รำคำต่ อท่ ำน)
(รำคำต่ อท่ ำน)
(รำคำต่ อท่ ำน)
84,900
83,900
82,900
81,900
12,000
16,200

78,900
77,900
76,900
75,900
12,000
16,200

72,900
71,900
70,900
69,900
12,000
16,200

อัตรำนีร้ วม
• ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พกั 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่ งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี,
• มัคคุเทศก์ของบริ ษทั จำกกรุ งเทพ ฯ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบตั ิเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุในวงเงิน 300,000 บำท
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
• ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่ องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 20,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
- ชำระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- สำมำรถชำระค่ำมัดจำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.Leelawadee.holiday
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุ ณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี
บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด ธนำคำร กสิ กรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
“กำรจ่ ำยส่ วนที่เหลือ” กรุ ณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง
กำรยกเลิก :
กรุ ณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรำค่ ำบริกำร
กรณี ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่ำนผูเ้ ดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย,
ดื่มสุ รำบนรถ, ก่อเสี ยงรำคำญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยำยำมสร้ำงควำมวุน่ วำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุ ขของคณะผูเ้ ดินทำงส่ วนใหญ่
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่ำนผูเ้ ดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผูเ้ ดินทำงและทำรกในครรภ์
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่ำนผูเ้ ดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรื อเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำให้หรื อไม่ให้บริ กำรแก่ท่ำนที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบก่อนจองทัวร์ เพื่อหำข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์ คณะส่ วนตัว
•
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำให้หรื อไม่ให้บริ กำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่ วมเดินทำงไปด้วย (กรุ ณำแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ป
ร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์ คณะส่ วนตัว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำให้หรื อไม่ให้บริ กำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์ หรื อบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่ วนตัว
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกสิ ทธิ ประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของผูร้ ่ วมเดินทำงท่ำนอื่น
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะ
ทัวร์ อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
• ในกรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
• โดย
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริ กำร
•
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริ กำร
• ในกรณี ที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำและค่ำเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุ ญำตให้เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยืน่ วีซ่ำแล้ว

• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรื อออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่ วนตัวของท่ำนผูเ้ ดินทำง เช่น เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่ งของผิดกฎหมำย หรื อมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภยั ธรรมชำติ หรื อกำรยกเลิกเที่ยวบิน
• สำหรับท่ำนผูเ้ ดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรื อดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุ ณำแจ้งให้
บริ ษทั ฯ ทรำบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์ น้ นั ๆ หำกท่ำนผูเ้ ดินทำงซื้ อตัว๋ หรื อชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำ
ทัวร์ น้ นั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
• บริ ษทั ฯ จะส่ งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำม
ประสงค์ของท่ำน ไม่วำ่ จะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็ นกรณี พิเศษ
โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่เกิดเหตุ
จำเป็ นหรื อสุ ดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด
• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิ ดทำกำร บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่ นตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรของสถำนที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่ำช้ำหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อควำมประมำทจำกตัว
นักท่องเที่ยวเอง
• ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่ วม
เดินทำงไปกับคณะทัวร์ หรื อไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย
• ตำแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยำยำมจัด
ที่นงั่ ให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลกั ษณะตำแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ
• บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริ กำรแก่ท่ำนผูเ้ ดินทำงที่เชื่อมัน่ ในมำตรฐำนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจ
ถึงวิถีชีวติ ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป
• เมื่อท่ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ ำงต้ น

