
 

 

 

                                                                                      

                                                                        

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

                
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ – วหิารทานาล๊อต – หาดจิมบาลนั   
"#.#" น.   พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั+น , ประตู ,  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า

อนิโดนีเซีย เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ!นเครื�องพร้อมเดินทางไปกบัคณะ
เพื�อใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

"1.#2 น. ออกเดนิทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที4ยวบินที4 GA 865 
10.15 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า ** 
11.25 น. แวะเปลี4ยนเครื4องเพื4อเดนิทางต่อสู่ เดนพาซาร์ เที4ยวบินที4 GA 408 
14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง  “บาหลี” ตั!งอยู่เกือบกึ�งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
มีพื!นที�ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 2 ลา้นคน 
ท่าอากาศยานนานาชาติตั!งอยู่ที�เมืองบาดุง ทางตอนใตสุ้ดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ�งของประเทศอินโดนีเซีย 
ที�มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติที�ผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมที�ไม่เหมือนใคร ซึ� งไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็น
เวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมเป็นจาํนวนมาก เช่น วดัและวงั ซึ� งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
รวมถึงแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที�สวยงามและขาวสะอาด รวมทั!งผืนป่าที�มีความอุดมสมบูรณ์ และการ
ดาํเนินชีวิตของคนบาหลีดว้ยวิธีการกสิกรรมแบบดั!งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ทั�วโลกรู้จกันาํท่าน
เดินทางสู่จุดชมวิวที�งดงามที�สุดของเกาะบาหลี ที� วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งนี!ตั!งอยูเ่หนือผืนดินบนแท่นหินซึ�งเกิด 

 
 
 

จากการถกูคลื�นกดัเซาะ หอสีดาํและเถาไมเ้ลื!อยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ วาดอนั 



ประณีตของจีน คูหาที�รายรอบวดัคือที�อาศยัของงูศกัดิ: สิทธิ:  ซึ� งอยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไม่ถกูรบกวน อนุญาตใหเ้ขา้ไป 
  ขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสักการะเท่านั!น แต่นกัท่องเที�ยวสามารถขึ!นชมทศันียภาพที�งามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าได้

บนเขาลกูใกลก้นั สถานที�แห่งนี! จึงเป็นที�รู้จกัในนาม ตานะห์ ลอ็ต หรือ“ดนิแดนในทะเล”...   
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจมิบาลนั (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล

ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตย์ตกดนิ 
นําท่านเข้าสู่ที4พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า , ดาว 

วนัที4สอง บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ – 
วดัตัมปะก์ซีริง – อูบุด เซ็นเตอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที4พกั พร้อมรับอากาศบริสุทธิ: ที�แสนสดชื�นยามเชา้แรกของเมือง
สวรรคแ์ห่งนี!  จากนั!นนาํท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG 
DANCE) เป็นเรื�องราวการต่อสูร้ะหวา่งความชั�วและความดี บาร็อง คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มี
ลกัษณะเป็นตวัสิงโตผสมมงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน วา่กนัว่าเคราของบาร็องมีอาํนาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วน
คู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ� งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอ ๆ กนั ตามบทละคร
บาร็องไม่สามารถปราบรังดาไดอ้ยา่งราบคาบเพราะจะตอ้งมีการถ่วงดุลระหวา่งความดีและความชั�วเสมอ สาํหรับ
ชาวบาหลีการแสดงชุดนี! คือภาพสะทอ้นการต่อสูข้องชีวิต...นาํท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ ท่านจะไดท้ราบถึง
กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซึ� งมีความแตกต่างจากผา้บาติกทั�วไป ... จากนั!นนาํท่านเดินทางขึ!นสู่
หมู่บ้านคินตามานี ที�มีอากาศเยน็สบายตลอดทั!งปี 

     เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนังดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ4งอยู่บริเวณหมู่บ้านคิน
ตามานี ตั!งอยูบ่นระดบัความสูง A,BAB เมตร และเป็นหนึ�งในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ ภูเขาไฟกนุูงบาร์ตูร์นี!  เป็นหุบเขาที�
งดงาม มีหมอกปกคลุมอยา่งสวยงาม บริเวณนี!จะมีอากาศเยน็ตลอดทั!งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็น
ทะเลสาบซึ�งเกิดจากการยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ� งมีขนาดใหญ่ที�สุดและตั!งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที�ยงัคุ
กรุ่น จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั!นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื!อสินคา้จากโรงงานกาแฟได้
โดยตรง ... นาํท่านสู่ วดัเตยีร์ตา อมัปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วดันํ+าพุศักดิ_สิทธิ_ ซึ4งคนไทยมกัจะเรียกกนัว่า 
วดัตมัปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) วดัแห่งนี!ตั!งอยูใ่นบริเวณหมู่บา้นตมัปะกซี์ริง ตามตาํนานเล่าวา่ เกอโบ อีวา 
มหาเสนาบดีผูย้ิ�งใหญ่ของเบอดูลใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานในชั�วคืนดว้ยเลบ็มือ
ตน สิ�งปลูกสร้างนี! คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์าร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของ
ราชวงศ ์ (ซึ� งจะทาํใหก้ษตัริย ์ ราชินี และนางสนมผูว้ายชนมก์ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดั
ท่านจะไดพ้บกบั   บ่อนํ+าศักดิ_สิทธิ_ ซึ� งปัจจุบนันี!ยงัมีนํ!าผดุขึ!นมาตลอดเวลา เชื�อกนัวา่พระ
อินทร์ทรงสร้างขึ!นตอนที�เจาะพื!นพิภพเพื�อสร้างบ่อนํ!าอมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์
สถานที�แห่งนี!ถกูสร้างขึ!นราวศตวรรษที� AF วา่กนัวา่นํ!าในสระมีอาํนาจในการรักษา
โรคภยัต่างๆ จึงไดมี้การต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที�ชาวบาหลีนิยมมาชาํระร่างกายให้
บริสุทธิ:  หลงัจากถวายเครื�องบดัพลีแก่เทพเจา้แห่งสระนํ!าแลว้ หญิงและชายจะแยกไป
อาบนํ!ากนัคนละดา้น แมน้ํ!าจะมาจากแหล่งเดียวกนัแต่จะมีท่อแยกเพื�อประกอบพิธีกรรม
ต่างกนัไป ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที�ตั!งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร นาํท่านชอ้ป
ปิ! งที� ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถกูมากมาย แบบที�ใครไดม้าเยือนเกาะแห่ง
นี!แลว้ตอ้งไม่พลาดการมาที�นี� 

คํ4า รับประทานอาหารเยน็  ณ  ภัตตาคาร 



นําท่านเข้าสู่ที4พกั  ณ  MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า , ดาว 

วนัที4สาม       วดัเม็งว ี– เทอืกเขาเบดูกลัป์ (ทะเลสาปบราตัน) – วดัอูลนัดานู –  ช้อปปิ+ ง DUTY FREE & PLANET 
HOLLYWOOD  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที4พกั   
  นาํท่านสู่ วดัเมง็ว ี(วดั ตามนั อายุน) ที�วดัแห่งนี! เคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรเรืองอาํนาจ นบัยอ้นถึงสมยัราชวงศ์

เกลเกล จนถึงปี AHIA สร้างในศตวรรษที� AB มีคูเมืองลอ้มรอบเป็นที�เกบ็ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก 
... จากนั!นนาํท่านเดินทางต่อสู่เทือกเขาที�มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขาเบดูกลั” ผา่นชมไร่ผกั, ผลไมเ้มือง

หนาว และหมู่บา้น ที�สวยงามที�ตั!งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ นําท่านชม วัดอูลนั ดานู บราตนั (Pura 
Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั!นๆ วา่ วดัอูลัน ดานู ที�อยู่ในระดบัความสูง K,2FF ฟุต จากระดบันํ!าทะเล ตั!งอยู่
บริเวณกลางนํ!าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั�นดว้ยปุยเมฆสีขาว วดันี!สร้าง
ตั!งแต่สมยัศตวรรษที� 17 เพื�อใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั!งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายนํ!า ไม่
สามารถเดินขา้มไปยงัวดัได ้ มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซึ�งมีหลงัคาทรงสูงที�รียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั!น 
สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั!งปี วดัแห่งนี!ตั!งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) 
เป็นทะเลสาบที�มีมนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั!นบนัไดที�ค่อย ๆ ลาดตํ�าลง เป็นทะเลสาบที�มีชื�อเสียง ซึ� งมีรีสอร์ทให้
นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะได้
เห็นวิวที�สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากงุ (Mount Angung) เรื�อยไปจนถึงทางทิศตะวนัออก
นอกจากนี!ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางนํ!าสร้างความตื�นเตน้ เช่น สกีนํ!า การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ…ได้
เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเดนพาร์ซ่า 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  
  ... จากนั!นนาํท่านสู่ Duty Free – Planet Hollywood ใหท่้านไดช้อ้ปปิ! งสินคา้ปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั!งสินคา้ใน

ร้าน Planet Hollywood ซึ� งจาํหน่ายสินคา้ในเครือฮอลลีวูด๊  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็  ณ  ภัตตาคาร    

นําท่านเข้าสู่ที4พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า , ดาว 

วนัที4ห้า  วดันามาดา – ช้อปปิ+ งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหล ี– จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที4พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ GRIYA KONGCO DWIPAYANA หรือ NAMADA TEMPLE เป็นวดัจีนที�ผสมผสานระหวา่ง
ศาสนาฮินดูและพุทธลทัธิเต๋า เป็นวดัจีนที�มีผูเ้ดินทางมาสกัการะมากที�สุดในบาหลี ภายในเป็นที�ประดิษฐาน เทพเจา้
ศกัดิ: สิทธิ:  ตามความเชื�อของชาวบาหลี เชื!อสายจีน... จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ! งยา่น คูต้า เซนเตอร์  
เพื�อใหท่้านไดช้็อปปิ! งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั!งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI 
และอื�น ๆ อีกมากมาย ในราคาที�คุณพอใจ (อิสระอาหารกลางวนั เพื�อใหท่้านมีเวลาชอ้ปปิ! งอยา่งเตม็ที�) ได้เวลา
สมควร นําท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

1,.,2 น. ออกเดนิทางจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย สู่กรุงเทพฯ  เที4ยวบินที4 GA ,r2 
r2.22 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า  ...รอเปลี4ยนเครื4อง...  
16.40 น.   ออกเดนิทางจากจาการ์ต้า โดยเที4ยวบินที4 GA 864  
20.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใช้บริการ *** 



หากท่านที4ต้องออกตัsวภายใน (เครื4องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที4เจ้าหน้าที4ทุกคร้งก่อนทําการ 
ออกตัsวเนื4องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี4ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โรงแรมที4พกั   Mercure Bali Harvestland  
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มตีียง พกัเดี4ยว 

ry-r,,  y1-yz  มิ.ย. 2z   yy,{{{ yr,999 20,999 4,000 

r}-r{,  y,-y1  ก.ค. 2z y#,{{{ yy,999 21,999 5,000 

วนัอาสาฬหบูชา  
 y{  ก.ค. – r ส.ค.  58 
  #"  ก.ค. – y ส.ค.  2z  

y,,999 23,999 22,999 5,000.- 

6-9, 13-16, 20-23,  27-31  ส.ค. 2z y#,{{{ yy,999 21,999 5,000 

#-1, r"-r#, r}-y", y,-y}  ก.ย. 2z y#,{{{ yy,999 21,999 5,000 
 

อตัราค่าบริการนี+รวม 
• ค่าตัfวเครื�องบินไป–กลบั สายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย,  ค่าธรรมเนียมภาษีนํ!ามนั และค่าภาษีสนามบิน ที�สายการบิน

เรียกเกบ็ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ!าหนกัไม่เกินท่านละ  hF ก.ก. 

• ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ r,""",""" บาท 

• ค่าที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว ค่าพาหนะนาํเที�ยวตามสถานที�ต่างๆดงัระบุ, ค่าอาหาร, เครื�องดื�มตามที�ระบุ
ในโปรแกรมการเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการนี+ไม่รวม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม B % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 2 % และภาษีทุกชนิด  (ถา้ตอ้งการ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั , ค่าซกั รีด 

• สินนํ+าใจสําหรับไกด์ท้องถิ4น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 5"" บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพงึพอใจในการให้บริการ  
เงื4อนไขการชําระเงนิ 



• ชาํระเงินมดัจาํท่านละ B,000 บาท พร้อมแจง้ชื�อเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง *และชําระส่วนที4เหลอื ทั+งหมด
ก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรือตามเงื4อนไขที4สายการบินกาํหนด* 

หมายเหตุ 
>>     การสาํรองที�นั�งจะเกิดการยืนยนัวา่เดินทาง เมื�อท่านแฟกซ์สาํเนาการชาํระค่าบริการและไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขาย

เท่านั!น กรณีไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ Fh-mhIHHIF  
>>        บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ: ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย B วนั ซึ� งจะเกิดขึ!นไดก้ต่็อเมื�อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งที�ทาํใหไ้ม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษทั
ฯยินดีคืนเงินใหท้ั!งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ หรือนาํคณะเดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แต่
มีผูดู้แลเมื�อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ: ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี! เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

>>        เนื�องจากรายการทวัร์นี! เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ: การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ: ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>        ทุกที�นั�งมีประกนัอุบติัเหตุวงเงิน A ลา้นบาท (ค่ารักษาพยาบาล หา้แสนบาทและมีเงื�อนไขอื�นๆระบุตามกรรมธรรม)์ 
>>        อาจมีการปรับเปลี�ยนราคาทวัร์ขึ!นโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีอตัราแลกเงินมีการเปลี�ยนแปลงจน 

กระทบกบัราคาทวัร์หรือสายการบินปรับขึ!นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํ!ามนั หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตูสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ 

>>       กรณีที�ท่านชาํระมดัจาํหรือชาํระค่าทวัร์แลว้ตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งทาํก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย Km วนั โดยนบั
เฉพาะวนัทาํการทางบริษทัฯจะดาํเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใชจ่้ายใหต้ามจริง(ยกเวน้ค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื�องจากป่วยตอ้งนาํส่งใบรับรองแพทยเ์พื�อทาํเรื�องกบัสายการบินและโรงแรมที�พกั และตอ้งรอฟังผลตอบรับวา่สามารถทาํ
เรื�องคืนไดห้รือไม่กรณีที�ชาํระค่าใชจ่้ายเป็นบตัรเครดิตและตอ้งการยกเลิกท่านตอ้งยอมรับเงื�อนไขเกี�ยวกบัดอกเบี!ยและค่า
ดาํเนินการจ่ายบตัรเครดิตที�ทางธนาคารทาํการเรียกเกบ็ อนึ�งตัfวเครื�องบินและโรงแรมที�พกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก
ตอ้งการยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใชจ่้าย กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�อีกครั! งก่อนยกเลิกหรือ
เปลี�ยนแปลง 

 


