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 ตื่นตาตื่นใจของแสงอาทติย์ยามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 

ภูเขาไฟโบรโม่ สัมผัสลมหายใจแห่งเทพเจ้า 

 สัมผัส วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวบ้านเซโมโรลาวัง  

 ชม พพิิธภณัฑ์ยาสบู House of Sampoerna 

 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 

** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ ** 

** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบิน - และค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงแล้ว ** 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที:่ 19 – 22 ก.พ. 59 (วันมาฆบูชา)       17,900.- 
วันที:่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 59 (วันแรงงาน)     19,900.- 
วันที:่ 1 – 4  พ.ค. 59 (วันแรงงาน)      21,900.- 
 
 

1. กรุงเทพฯ–สุราบาย่า  
2.      สุราบายา่ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna –     

อนุสรณ์เรือดา้น้้า – ไชน่าทาว – เมอืงโปโบลิงโก้  
3.      ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – ชอ้ปปิ้ง  
4.      สุราบายา่ – กรุงเทพ 

 

มหัศจรรย์ AEC-อินโดนีเซีย, สุราบาย่า-โบรโม่-B 

4 วัน 3 คืน (QZ)    
โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – สุราบาย่า  

15.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 
เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน แอร์เอเชีย ( Air Asia ) โดยมีเจ้าหน้าที่  ใหก้ารตอ้นรับ และ
อ้านวยความสะดวก 

 

18.10  น.
  

น้าท่านเดินทางสู ่เมืองสุราบาย่า, ประเทศอินโดนีเซยี  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย 
(Air Asia) เที่ยวบินที่ QZ303 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินจูอันดา (Juanda International Airport) เมืองสุราบายา่ ซ่ึง
เป็นเมอืงที่สา้คญัอีกเมืองหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย รู้จักกันในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ 
และเป็นที่รู้จักกันวา่เป็นบ้านเกดิของประธานาธิบดคีนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โน เมือง
แห่งน้ีความสา้คญัไม่แพเ้มืองจาการ์ต้าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย สุราบาย่า เป็น
เมืองทีใ่หญอ่ันดับสองของอนิโดนีเซีย และเป็นเมืองทา่ส้าคญัของชวาตะวันออก  

 

 ที่พัก : Garden Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา่,เมืองสุราบายา  

วันที่สอง สุราบายา่ – พพิิธภณัฑ์ยาสูบ House of Sampoerna – อนุสรณเ์รือด าน้ า – ไชน่าทาว – เมืองโป

โบลิงโก้  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 น้าท่านชมเมืองสุราบายา่ น้าท่านชม พพิิธภณัฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร้าง
ข้ึนในป ีค.ศ. 1862 ในอดตีสถานที่แห่งน้ีเคยเป็นสถานเลี้ยงเดก็กา้พร้า ตอ่มาในปี 1932 
ถูกซ้ือ โดย Liem Seeng Tee ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งของ Sampoerna โดยใช้เป็นสถานทีผ่ลิต
บุหร่ี Sampoerna ที่มีชื่อเสยีงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นพิพธิภัณฑ์ยาสูบ และเป็น
โรงงานท้าบหุร่ีเกา่แก่ ใชก้ารมวนบุหร่ีดว้ยมือไดเ้ร็ว จนแทบจะจับภาพไมท่ันเลยทเีดียว 
โดยในปัจจุบันกิจการถูกซ้ือโดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาด
ใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าประวัตคิวาม
เป็นมาของ Sampoerna มีหอศิลปท์ี่จัดแสดงผลงานศลิปะของศลิปินทีด่ีทีสุ่ดใน
อินโดนีเซีย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น้าท่านสู่ย่านไชน่าทาว ใหท้่านได้สัมผัสวิถชีีวติชาวจีนที่อาศัยอยูใ่นเมอืงสุราบาย่า 
จากน้ันน้าท่านชม อนุสรณ์เรือด าน้ า (Submarine Monument) เป็นเรือดา้น้้าที่ไดซ้ื้อมา
จากสหภาพโซเวียต ซ่ึงเป็นเรือที่ทันสมัยที่สดุในช่วงเวลาน้ัน เรือลา้น้ีได้ประจ้าการใน
กองทัพเรืออินโดนีเซีย จนถงึ ค.ศ.1991 ก็ไดป้ลดระวาง แล้วจึงน้ามาสร้างเป็น อนุสาวรีย์
ในปัจจุบัน จากนั้นน้าท่านเดนิทางสูเ่มือง โปโบลิงโก้ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเล ตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของเกาะชวา ผลไม้ข้ึนชื่อคือ มะมว่ง จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง โซ
โมโลลาวัง ระหวา่งทางชมวิวทวิทศัน์อันสวยงามและยังคงเป็นธรรรมชาตที่อดุมสมบูรณ์ 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

 ที่พัก Lava View Lodge ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองเซโมโรลาวัง  

วันทีส่าม ภูเขาไฟโบรโม่ – เมืองสุราบายา่ – ช้อปปิง้  

03.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภเูขาไฟโบรโม ่ที่ยอดเขาพีนาจากัน ในระดบัความสูง 
2,700 เมตร ดว้ยรถขับเคลือ่นสี่ลอ้ 4WD จุดชมววิแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟที่
สวยที่สดุ ชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทติย์ยามเช้ากระทบกับปากปลอ่งภูเขาไฟ สาด
ส่องกระทบกับกลุ่มควันจากปากปล่องภเูขาไฟที่ลอ่งลอยอยู่ เปรียบเสมอืนภาพแห่งลม
หายใจของภูเขาไฟแห่งน้ี ซึง่มีความสวยงามเหนือคา้บรรยายเป็นเสน่ห์ทีด่ึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยอืนที่แห่งน้ี จากน้ันน้าท่านเดินเดินทางลงจากยอด
เขาพีนาจากัน น้าท่านสูบ่ริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโม่ จากนั้นอสิระให้ทา่น
ได้เดินข้ึนชมวิวบริเวณปากปล่องภเูขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกข่ีมา้เพือ่ชมปากปล่องภเูขาไฟ 
(ไม่รวมคา่ข่ีม้าและทิปคนดแูลม้าประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให้ทา่นได้
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และดืม่ด่า้บรรยากาศอันงดงาม ความอลังการของภูเขาไฟ โบรโม่ 
*** ควรเตรียมเสื้อกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผา้ปิดจมกู 
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เน่ืองจากจุดชมวิวมีอากาศค่อนข้างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถา้
จากภูเขาไฟลอยพัดผ่านมาเป็นบางคร้ัง *** 
จากน้ันน้าท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก ใหท้่านได้รับประมานอาหารเช้า และทา้ธุระสว่นตัว เกบ็
ของสัมภาระตา่งๆ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมอืง สุราบาย่า 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 ให้ทา่นพักผ่อนตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสุราบายา่ ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากน้ันน้าท่านสู ่ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระน้าท่านชอ้ปปิ้งสินคา้สินคา้พื้นเมืองที่
มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลติในเกาะชวาเพื่อใหท้่านได้เลือกซื้อของฝากตามอธัยาศัย 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

 ที่พัก Garden Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองสุราบายา  

วันทีส่ี ่  สุราบายา่ – กรุงเทพ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 จากน้ันน้าท่านเดินทางสูส่นามบิน สนามบินจูอันดา (Juanda International 
Airport) เมอืงสุราบาย่า เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

13.35 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบิน
ที่ QZ302 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

17.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจาก ความ

ขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มจี านวน

ผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการน้ี ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไมถ่ึง 15 ท่าน 

 
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
อัตราค่าบริการ 
 

เดินทางวันที ่ :  29 เม.ย. – 2 พ.ค. 59 (วันแรงงาน) 
 

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 19,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           หน้า 4 จาก 6  
  

รหสัโปรแกรมทวัร ์ AEC BALI 5803-GA-W07 

เดินทางวันที ่ :  1 – 4  พ.ค. 59 (วันแรงงาน)  
 

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 21,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบใุนรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้้ามันไว้
เรียบร้อยแล้ว 

     **คา่ภาษีน้้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 
 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้้านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน้้าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย 
 เน่ืองจากสายการบินแอร์เอเชียเป็นสายการบินแบบ Low cost Airline จะไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 

และหากตอ้งการเลอืกที่นั่งบนเคร่ืองบิน ผู้โดยสารจะตอ้งช้าระเงินเพิ่ม ที่นั่งแบบปกติ *แถวที่ 6-11 ราคา 100 บาท 
ต่อทา่น ต่อเทียวบิน แถวที ่15-31 ราคา 100 บาท ต่อท่าน ต่อเทียวบิน และที่นั่ง Premium Seat แถวที่ 1 ราคา 400 
บาท แถวที่ 2-5 ราคา 350 บาท ตอ่ท่าน ตอ่เที่ยวบิน, Premium Seat แถวที่ 12-14 ราคา 400 บาท ตอ่ทา่น ต่อ
เที่ยวบิน ซ่ึงจะตอ้งแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน (ทั้งนี้ อัตราค่าบริการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง 
กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน้้าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป 
 ค่า Visa on Arrival ส้าหรับผู้ที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อทา่น (ในกรณีผู้เดินทางสญัชาติอื่นๆ ติดตอ่

สอบถามเจ้าหน้าที่) 

การส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาสา้รองที่นั่ง+ช้าระเงินมัดจ้าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ชา้ระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3. เมื่อทา่นตกลงชา้ระเงินคา่บริการไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข

และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจา้ทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 
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5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ไม่มกีารคืนเงนิทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น ในกรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท้าการเลือ่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ้าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจา้กบัสายการบินหรือคา่มัดจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่

มีการคืนเงินมัดจา้ หรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เปน็การเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ปว่ย, การถกูท้าร้าย, การสญูหาย, ความ

ล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืนค่าบริการที่

ท่านได้ชา้ระไว้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สา้รองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่

คืนเงินให้สา้หรับค่าบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คา้สญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทั้งสิ้น แตท่ั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ

จัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิ้น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

13. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกา้หนดดาวและประเภทของที่พักแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรม
ที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุใน
รายการทอ่งเที่ยวเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงค์จะพัก
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แบบ 3 ท่าน ขึ้นอยูก่ับข้อจา้กัดของห้องพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกันอาจจะท้า
ให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการ 
15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า หรือ
อุบัตเิหตตุ่างๆ ใดๆทั้งสิ้น 
16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจา้คืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
17. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ัน
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

************************************ 


