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NT542
ทวัรโ์ยคะ บาหล ีอนิโดนเีซยี (BALI YOGA RETREAT AND SPA THERAPY) 5 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 5 วัน 4 คนื ,

Om Ham Retreat & Resort Ubud

เพลดิเพลนิกบัการฝึกโยคะกบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญและต่อดว้ยการทําสปาบําบัดจะมกีารบําบัดดว้ยการแชเ่ทา้, 
การบําบัดดว้ยการผอ่นคลาย, สครับผวิกายแบบญปีุ่ น, พอกตัวดว้ยน ้าํนม, แชน่ ้าํนมดอกไม,้ ทรทีเมน้ตช์าสมนุไพร, ฟืนฟผูวิหนา้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - บาหลี

07.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น

09.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG431
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 4.20 ชวัโมง)

14.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ี(เวลาทปีระเทศอนิโดนีเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)



หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มอืท1ี)

ทพีกั
Om Ham Retreat & Resort Ubudระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
Tegenungan Waterfall- บาหล ี(Bodyworks sprit day and spa)

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทพัีก (มอืท2ี) 

จากนันนําทา่นสู ่น้าํตก Tegenungan Waterfall
เป็นน ้าํตกทอียู่ไม่ไกลจากเมอืงอูบดุเป็นน ้าํตกทอียู่กลางป่าน ้าํไหลมาจากเหวดา้นบนซงึไม่สงูมากนัก ใหท้า่นไดเ้ดนิชม
และเก็บความประทับใจไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร(มอืท3ี)

บา่ย
หมายเหต:ุ  Pre-treatmentสามารถทําไดห้ลังมอือาหารอย่างนอ้ย 2 ชวัโมง งดอาหารและเครืองดมืในระหวา่งการเขา้ครอส
ปิดเครืองมอืสอืสารและลดเสยีงการสนทนาในการบําบัด 

ใหท้า่นได ้เพลดิเพลนิกบัการฝึกโยคะกบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ และ ตอ่ดว้ยการทําสปาบําบดัจะมกีารบําบดัดว้ยการแช่เทา้,
การบําบดัดว้ยการผอ่นคลาย,สครบัผวิกายแบบญปีุ่ น, พอกตวัดว้ยน้าํนม, แช่น้าํนมดอกไม,้ ทรทีเมน้ตช์าสมุนไพร, ฟืนฟผูวิหนา้
(ใชเ้วลาทังครอสประมาณ 4 ชวัโมง)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มอืท4ี)

ทพีกั
Om Ham Retreat & Resort Ubudระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
บาหล ี- วดัอลูนัดานูบราตนั - วดัทานาหล์อต

เชา้
ฝึกโยคะยามเชา้กบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทพัีก (มอืท5ี) 

จากนัน นําทา่นสู ่วดัอลูนัดานูบราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) ตดิ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ถูกสรา้งตังเเตเ่พอืใชทํ้าพธิทีางศาสนาพทุธเเละฮนิด ูรวมทังอุทศิเเดเ่ทว ีดานู เทพเเหง่สายน ้าํเเละไม่สามารถเดนิขา้มไปยังวัดได ้
เพราะวัดปรุาอูลันดานูบราตัน สรา้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ และเป็นวัดทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึของบาหล ีวัดอูลันดานูบราตัน
อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตัน ดว้ยความทเีป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของวัดปรุาอูลันดานูบราตันนันไม่มทีใีดเหมอืน ภเูขาไฟสงูทเีป็นฉากหลัง
โดดเดน่ตรงศาลาหลังคาทรงสงู มุงดว้ยฟางซอ้นกัน 11 ชนั เป็นสถานททีอ่งเทยีวทสีวยงามมากอกีสถานทหีนงึเลยทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร(มอืท6ี)

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาวา่"วัดทมีทีวิทัศนส์วยงามทสีดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่โลก คําวา่
ลอต แปลวา่ทะเลเชอืวา่วัดแหง่นีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทตัีงอยู่บนชายหาดรมิทะเล
มลัีกษณะเป็นแหลมยืนออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ เวลาน ้าํขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล
เวลาน ้าํลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีสรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดชูอื ดัง ฮยัง นริารธ์า ในสมัยศตวรรษท ี11
เพอือุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทแีสนงดงาม



เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มอืท7ี)

ทพีกั
Om Ham Retreat & Resort Ubudระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
บาหล ี- นาขนับนัได - หมูบ่า้นคนิตามณี - บอ่น้าํพศุกัดสิทิธิ

เชา้
ฝึกโยคะยามเชา้กบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทพัีก (มอืท8ี) 

จากนัน จากนันชม Tegalalang Rice Terrace ทา่นจะไดส้มัผัสกับนาขันบันได ทา่มกลางภมูปิระเทศและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนพนืเมอืง
ทยัีงคงอยู่กับธรรมชาตอิย่างพงึพา ชมและสมัผัส ความยงิใหญ่และงดงามของ นําทา่นชมหมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแหง่นีเป็นจดุชมววิ
ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศนข์องภเูขาไฟ
และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทังปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร (มอืท9ี)

บา่ย
ชม บอ่น ้าํพศัุกดสิทิธ ิTirtaEmpulthe holy spring ทผีดุขนึจากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวัีนหมด ชม ศวิลงึคศั์กดสิทิธิ
และแทน่บชูาเทพทศัีกดสิทิธแิละมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชอืวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดมืหรืออาบน ้าํทนีี
จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี0)

ทพีกั
Om Ham Retreat & Resort Ubudระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
บาหล ี- อสิระชอ้ปปิง - กรุงเทพฯ

เชา้
ฝึกโยคะยามเชา้กับอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทพัีก (มอืท1ี1) 
จากนัน นําทา่นแวะซอืของฝากทรีะลกึราคาถูกทบีรเิวณโกดังขายของทรีะลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้นีีรา้น Krisnaทมีชีอืเสยีงของบาหลี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี2)

14.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั

16.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG432 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 4.10
ชวัโมง)

20.05 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:57 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ การบนิไทย 30 กโิล/ท่าน

• น ้าํแรธ่รรมชาตวิันละ 2 ขวด

• โยคะ 4 คลาส

• สปาและทรทีเมน้ท  ์1 ครอส

• น ้าํผลไมค้นัสดหลงัคลาสโยคะ

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ

• คา่ใชจ้่ายอนื ๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการจองและการสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 50% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง



•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนื
ๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีด ๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด
ๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนื ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศออสเตรเลยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศออสเตรเลยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศออสเตรเลยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่ง ๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆใด ๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทาง

• บรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆทังสนิ

• ***บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก
การททีา่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการททีา่นมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้ง หรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง
หรอืภยัธรรมชาตเิชน่ พายนุ ้าํทว่ม , ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุุดวสิยั
ททีางบรษิทัฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทงัทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ****

เงอืนไขการยกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็และคา่ใชจ้่ายอนื
ๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

• จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีด ๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและออสเตรเลยี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใด ๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง

• พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ
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