มหัศจรรย์ AEC-เจาะลึก มหัศจรรย์เกาะชวา
5 วัน 4 คืน (GA)
โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย

เส้นทางสุดพิเศษ....ตามรอยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเกาะชวา จาการ์ตาร์,โบโก และบันดุง
เที่ยวครบสูตร...เจาะลึก เกาะชวาตะวันตก,ตะวันออก จาการ์ตาร์,โบโก,บันดุง และสุราบายํา
สุดคุ้มชม 2 ภูเขาไฟชื่อดัง ของชวาตะวันออก และ ชวาตะวันตก ในครั้งเดียว
ชมความสวยงามของ พระราชวัง Istana Bogor และ Botanical Gardens แหลํงรวม พันธุ์ไม๎หายาก
แหํงเกาะชวา
เที่ยวเมือง บันดุง นครปารีสแหํงเกาะชวา ความสวยงามแหํงสถาปัตยกรรมของชาวดัตช์
ชม ภูเขาไฟ Tanguban Perahu ภูเขาไฟชื่อดังของชวาตะวันตก ที่ระดับความสูง 6,000 ฟุต
ชม ภูเขาไฟโบรโม่ สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ลมหายใจแห่งเทพเจ้า
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ **
วันแรก

กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-อนุสาวรีย์แห่งชาติ
(National Museum) -เมือ งโบโก

(National

Monument

Tower)-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

04.30 น.

คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)

06.35 น.

ออกเดินทางสูํ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
เที่ยวบินที่ GA 865 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน Soekarno Hatta International Airport กรุงจาการ์ต๎า,
ประเทศอินโดนีเซีย นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรแล๎ว นําทํานชมเมือง
จาการ์ต๎า เพื่อให๎ทํานได๎ชมทัศนียภาพของเมือง ผํ านชม ผํานชมสัญลักษณ์ของเมือง ที่
TUGU MONAS, National Monument Tower สร๎างขึ้นในปี ค. ศ.1961 และเสร็จ
สมบูรณ์ ในปี ค. ศ. 1975 เพื่อระลึกถึงความพยายามในการตํอสู๎ เพื่อให๎ได๎มา ซึ่งเอกราช
ของประเทศ เมื่อ ปี ค. ศ. 1945
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานสูํ พิพิธภัณฑ์ที่ใหญํที่สุดในอินโดนีเซีย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National
Museum) ตั้งอยูํในอาคารเกําสไตล์ตะวันตก มีคอร์ดโลํงตรงกลาง ด๎านหน๎ามี
ประติมากรรมรูปช๎างสําริด ที่ ล๎นเกล๎า ร.5 ทรงพระราชทานให๎แกํอินโดนีเซี ย ภายในจัด
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวตํางๆ เชํน ยุคกํอนประวัติศาสตร์ ห๎องเครื่องปั้นดินเผาตําง ๆ ห๎อง
สถาปัตยกรรมจําลองในแตํละยุคสมัย ห๎องผ๎าโบราณ ไม๎แ กะสลัก เครื่องทอง และห๎อง
เครื่องดนตรีโบราณ เป็นต๎น จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํ เมือ ง โบโก ( Bogor ) ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Amaroosa Royal Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า, เมือ งโบโก

วันที่สอง
เช้า

เมือ งโบโก-สวน Botanical Garden-พระราชวังโบโก-ภูเขาไฟ Tangkuban Perahu-เมือ งบันดุง –
อิสระช้อ ปปิ้งเอ้าท์เล็ท
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานสูํ สวน Botanical Garden ชมธรรมชาติที่สวยงาม ทํามกลางบรรยากาศที่รํมรื่น
ทํานจะสัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นชม พระราชวังโบโก (Istana Bogor) ที่
สร๎างขึ้นโดยผู๎วําราชการ พระราชวังแหํงนี้อยูํทํามกลางธรรมชาติ และเป็นที่พักของ Sir
Stamford Raffles ในชํวงที่เขายังปกครองอยูํ ตํอมาในปี 1954 พระราชวังนี้กลายเป็นที่
ประชุมของนายกรัฐมนตรีอินโดนีเซีย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํภูเขาไฟ Tangkuban Perahu อยูํหํางจากเมืองบันดุงมาทางทิศเหมือ
29 กม. จากนั้นนําทํานเปลี่ยนรถอุทยานเพื่อ ขึ้นสูํปากปลํองภูเขาไฟ (ใช๎เวลาประมาณ 20
นาที) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังไมํดับสนิทตั้งอยูํทค
ี่ วามสูง 2,084 เมตรจากระดับน้ําทะเล
บนยอดภูเขาไฟ มีพื้นที่ลักษณะเปิดโลํง คล๎ายกับที่ราบสูงในทิเบต ในบางวันที่มีอากาศ
แจํมใสทํานสามารถมองเห็นวิวภูเขาได๎ชัดเจน ปากปลํองภูเขามีลักษณะเป็นหลุมลึกหลาย
สิบเมตร และยังมีซากหิน เถ๎าถํานจากการระเบิดหลงเหลือให๎ทํานได๎พบเห็น และบางจุดยัง
มีกลุํมควันพวยพุํงออกมาจากรํองใต๎พน
ื้ ดิน เสนํห์อยํางหนึ่งของภูเขาไฟแหํงนี้คือสายลม
แสงแดด และหมอกที่รวมกันได๎อยํางลงตัว อิสระให๎ทํานถํายรูปเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อ
สินค๎าพื้นเมือง จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมือ งบันดุง (Bandung) บันดุงเป็นเมืองเอกของ
จังหวัดชวาตะวันตก เป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของอินโดนีเซียรองจากจาการ์ตาและ
สุราบายา - มีภูเขาล๎อมรอบทําให๎บันดุงมีอากาศคํอนข๎างเย็นสบายตลอดปี ความสวยงาม
ของบันดุงทําให๎ดัตช์ถึงกับขนานนามวําเป็น “ปารีสแหํงชวา” ให๎ทํานทํานอิสระ ช้อ ปปิ้ง
สินค้าเอ้าท์เล็ท ไมํวําจะเป็น เสื้อผ๎า กระเป๋า รองเท๎า และเครื่องประดับของคุณสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Gino Feruci Braga Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า,เมืองบันดุง

วันที่สาม
เช้า

บันดุง-Gedung Sate- สนามบิน-สุราบาย่า-หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานชมผํานชม Gedung Sate เป็นอาคารที่ดัตช์สร๎างขึ้นในปี 1920 เพื่อใช๎เป็นที่ทํา
การของรัฐบาลท๎องถิ่นชวาตะวันตก ถือได๎วําเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัตช์ที่โดดเดํนที่สุดใน
เมืองบันดุง จากนั้นสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบินบันดุง (Husein
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13.30 น.
15.05 น.

ค่ํา

Sastranegara International Airport) เพื่อเดินทางตํอไปยังเมือง สุราบายํา
นําทํานเดินทางสูํ เมือ งสุราบาย่า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย (Garuda
Indonesia) เที่ยวบินที่ GA 361 บริการอาหารวํางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินจูอ ันดา (Juanda International Airport) เมืองสุราบายํา ซึ่ง
เป็นเมืองที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย รู๎จักกันในฐานะ „เมืองแหํงวีระบุรุษ‟
และเป็นที่รู๎จักกันวําเป็นบ๎านเกิดของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โน เมือง
แหํงนี้ความสําคัญไมํแพ๎เมืองจาการ์ต๎าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย สุราบายํา เป็น
เมืองที่ใหญํอันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองทําสําคัญของชวาตะวันออก จากนั้น
นําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านเซโมโรลาวัง (Cemoro Lawang) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง ประตูดํานสุดท๎ายกํอนเข๎าชมภูเขาไฟโบรโมํ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หรือ ห้อ งอาหารของที่พัก
จากนั้นให๎ทํานอิสระพักผํอนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมความพร๎อมไปชมภูเขาไฟในชํวงเช๎า
มืด
ที่พัก โรงแรม Lava View Lodge ระดับ 3 ดาวหรือ เทียบเท่า,เมือ งเซโมโรลาวัง

วันที่สี่
03.00 น.

ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่-สุราบาย่า – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna – ช้อ ปปิ้งสินค้าพื้นเมือ ง
นําทํานออกเดินทางสูํ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ในระดับความสูง
2,700 เมตร ด๎วยรถขับเคลื่อนสี่ล๎อ 4WD จุดชมวิวแหํงนี้ถือได๎วําเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่
สวยที่สุด ชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช๎ากระทบกับปากปลํองภูเขาไฟ สาด
สํองกระทบกับกลุํมควันจากปากปลํองภูเขาไฟที่ลํองลอยอยูํ เปรียบเสมือนภาพแหํงลม
หายใจของภูเขาไฟแหํงนี้ ซึ่งมีความสวยงามเหนือคําบรรยายเป็นเสนํห์ที่ดึงดูด
นักทํองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให๎มาเยือนทีแ
่ หํงนี้ จากนั้นนําทํานเดินเดินทางลงจากยอด
เขาพีนาจากัน นําทํานสูํบริเวณแอํงทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโมํ จากนั้นอิสระให๎ทําน
ได๎เดินขึ้นชมวิวบริเวณปากปลํองภูเขาไฟโบรโมํ หรือ เลือกขี่ม๎าเพื่อชมปากปลํองภูเขาไฟ
(ไมํรวมคําขี่ม๎าและทิปคนดูแลม๎าประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให๎ทํานได๎
ถํายรูปเป็นที่ระลึก และดื่มด่ําบรรยากาศอันงดงาม ความอลังการของภูเขาไฟโบรโมํ

*** ควรเตรียมเสื้อ กันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ , หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผ้าปิดจมูก
เนื่อ งจากจุดชมวิวมีอ ากาศค่อ นข้างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้า
จ่ากภูเขาไฟลอยพัดผ่านมาเป็นบางครั้ง ***
จากนั้นนําทํานกลับสูํโรงแรมที่พัก ให๎ทํานได๎รับประมานอาหารเช๎า และทําธุระสํวนตัว เก็บ
ของสัมภาระตํางๆ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง สุราบายํา
เช้า

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย ได๎เวลาอันสมควร นําทํานเดินทางสูํ เมืองสุราบายํา ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1862 ในอดีต
สถานที่แหํงนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกําพร๎า ตํอมาในปี 1932 ถูกซื้อ โดย Liem Seeng
Tee ซึ่งเป็นผู๎กํอตั้งของ Sampoerna โดยใช๎เป็นสถานที่ผลิตบุหรี่ Sampoerna ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ยาสูบ และเป็นโรงงานทําบุหรี่เกําแกํ ใช๎
การมวนบุหรี่ด๎วยมือได๎เร็ว จนแทบจะจับภาพไมํทันเลยทีเดียว โดยในปัจจุบันกิจการถูกซื้อ
โดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญํ และอาคารขนาดเล็ก อีก
ทั้งยังมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเลําประวัติความเป็นมาของ Sampoerna มีหอศิลป์
ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย จากนั้นนําทํานสูํ ร้านจําหน่าย
สินค้าพื้นเมือ ง อิสระนําทํานช๎อปปิ้งสินค๎าสินค๎าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่
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ผลิตในเกาะชวาเพื่อให๎ทํานได๎เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Garden Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า,เมือ งสุราบายา

วันที่ห้า
เช้า

อนุสรณ์เรือ ดําน้ํา–สุราบาย่า-จาร์กาตาร์-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า
จากนั้นนําทํานชม อนุสรณ์เรือ ดําน้ํา (Submarine Monument) เป็นเรือดําน้ําที่ได๎ซื้อมา
จากสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในชํวงเวลานั้น เรือลํานี้ได๎ประจําการใน
กองทัพเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ได๎ปลดระวาง แล๎วจึงนํามาสร๎างเป็น อนุสาวรีย์
ในปัจจุบัน สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบิน Surabaya Juanda International
Airport เมืองสุราบายํา

13.30 น.

นําทํานเดินทางสูํจาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
เที่ยวบินที่ GA 317 บริการอาหารวํางและเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน Soekarno Hatta International Airport กรุงจาการ์ต๎า นํา
ทํานเปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อเดินทางตํอไปยังกรุงเทพฯ

16.40 น.

ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย
(Garuda Indonesia) เที่ยวบินที่ GA864 บริการอาหารวํางและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.10 น.

เดินทางถึง เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ
นท

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

พาสปอร์ตจะต้อ งมีอ ายุก่อ นการเดินทางไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือ งที่ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้าประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ
่ ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ
ขัดข้อ งของ ยานพาหนะหรือ มีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกํา หนดการได้ โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ เปลีย
่ นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่อ งเที่ยวบางรายการ และจะต้อ งมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวน
ผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือ เดินทางให้บริษัทฯ ก่อ นวันเดินทาง เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง **
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อัตราค่าบริการนี้รวม

:

คําบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) เส๎นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว๎
เรียบร๎อยแล๎ว
**คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทํานต๎องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
คําที่พัก 4 คืน ห๎องละ 2 ทําน
คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน๎าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 20 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
คําทําหนังสือเดินทางไทย
คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
คําภาษีมูลคําเพิ่ม Vat 7% และ คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
คําทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ตํอทํานตํอทริป
คํา Visa on Arrival สําหรับผู๎ที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ตํอทําน
การสํารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
เงื่อ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน
้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํ
สามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียม ในการมั ดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาท และคําใช๎จํายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
7. ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผําน
ตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flight จะไมํ
มีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋ วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้น
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เงื่อ นไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย, ความลําช๎า
หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืนคําบริการที่ทําน
ได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกลําว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํคืน
เงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น
9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
13. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ
่ ักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการ
ทํองเที่ยวเทํานั้น โรงแรมโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ทําน ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทําให๎ทาํ น
ไมํได๎ห๎องพักติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการ
(GH000) CGK-GA 01-มหัศจรรย์ AEC-เจาะลึก มหัศจรรย์เ กาะชวา 5 วัน 4 คืน (GA)

15. กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหาย สูญหาย ลําช๎า หรือ
อุบัติเหตุตํางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าทีข
่ องบริษท
ั ฯ ก่อ นทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************
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