
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MH71 Amazing Bali !!! ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4 วนั 3คนื 

สมัผสัธรรมชาตทิี)สวยงาม วฒันธรรมอนัแปลกตา ณ เกาะสวรรคบ์าหล ี 
ชมพระอาทติยอ์สัดงที)อรูวูาต ูพรอ้มชม ระบําสงิโต“บารองแดนซ”์  

ชมภเูขาไฟคนิตามณี  วหิารศกัดิ@สทิธิ@ วดัหลวงเม็งว ีวดัปูราตามนัอายนุ  
ทะเลสาบบราตนั วหิารลอยนํCา “ทานาตล์อต”  

ชอ้ปปิC งสนิคา้พืCนเมอืงราคาสุดถูกที)อบูุด  
ชมิอาหารทะเลสด ที)หาดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า   

เดนิทางโดยสายการบนิ Malaysia Airlines ( MH ) 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11ปี  

พกัเดี)ยว
เพิ)ม 

จํานวน 

06-09 ต.ค. 59 16,988 

  
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿  

  

3,500 20 
14-17 ต.ค. 59 17,988 3,500 20 
20-23 ต.ค. 59 17,988 3,500 20 
21-24 ต.ค. 59 17,988 3,500 20 
03-06 พ.ย. 59 16,988 3,500 20 
01-04 ธ.ค. 59 17,988 3,500 20 
02-05 ธ.ค. 59 18,988 3,500 20 
09-12 ธ.ค. 59 18,988 3,500 20 
22-25 ธ.ค. 59 18,988 3,500 20 

29 ธ.ค.-01 ม.ค. 60 21,988 4,500 20 
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 21,988 4,500 20 



 

19-22 ม.ค. 60 17,988 3,500 20 
10-13 ก.พ. 60 18,988 3,500 20 
11-14 ก.พ. 60 18,988 3,500 20 
16-19 ก.พ. 60 17,988 3,500 20 
09-12 ม.ีค. 60 17,988 3,500 20 

    
23-26 ม.ีค.  60 17,988 3,500 20 

 
 
  

วนัแรก        กรงุเทพฯ - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อรูวูาต ู- หาดจมิบารนั                         � เย็น 
04.00 น. พรอ้มกนัที) สนามบนิสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัCน 4  โซน M เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ MALAYSIA  AIRLINES   เจา้หนา้ที
บรษัิทฯ ตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั�วโดยสาร 
พรอ้มขอ้แนะนําขั %นตอนจากเจา้หนา้ที
 (กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที
สายการบนิดว้ย
ตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ )   

06.00 น. ออกเดนิทางสูD่enpasa เกาะบาหล ี โดยสายการบนิมาเลเซยีแอร์
ไลน ์เที)ยวบนิที) MH797 ( บรกิารอาหารเชา้บนเครื)อง ) 

09.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร ์แวะเปลี)ยนเครื)อง  
12.00น. เดนิทางสูเ่ดนพารซ์า่ โดยสายการบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที)ยวบนิที) 

MH851 (บรกิารอาหารเที)ยงบนเครื)อง) 

15.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิูราลยั เกาะบาหล ี หลังผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิ
นรอตอ้นรับท่าน จากนั%นนําท่าน
เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูรูวาตู ที
ตั %งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือ
มหาสมทุรอนิเดยีพรอ้มชมววิทวิทัศนท์ี
งดงามอกีมมุหนึ
งของเกาะบาหล ี   

18.00 น. นําทา่นเดนิทางไป � รบัประทานอาหารทะเลที) ชายหาดจมิบารนั
(Jimbaran) อาหารทะเลสดที
จับจากชาวประมงจากหมูบ่า้นพรอ้มชม
ความงดงามของชายหาดรปูพระจันทรค์รึ
งเสี%ยวในยามเย็น จากนั%น 
นําทา่นเขา้สูท่ ี)พกั The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัที)สอง       ชมโชวบ์ารองแดนซ ์–  หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี  ชมววิภเูขาไฟบาตรู ์  
                    ทะเลสาบบารต์ ู- วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์- ตลาดปราบเซยีน – อบูดู   
                                                                                                                    � เชา้,เที)ยง,เย็น 

เชา้         � บรกิารอาหารเชา้ที)หอ้งอาหารโรงแรม   
จากนั%นนําท่านเดนิทางไปชมการแสดง บารองเเดนซ ์ที
มชี ื
อเสยีงของ
บาหลี เป็นเรื
องราวที
สนุกสนานของการต่อสูร้ะหว่างความชั
วกับความด ี 
จากนั%นไปชม อตุสาหกรรมการผลติ และเพน้ท ์ผา้บาตกิ ชมการสาธติการ
ทําผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอื แต่ละ ขั %นตอน และท่านสามารถนํา 
เสนอ หรอืเพน้ทล์ายต่างๆ ไดฟ้ร ี ชมผา้บาตกิชั %นเยี
ยมที
สง่ออกจําหน่าย
ทั
วโลก  หลังจากนั%นเดนิทางไป หมู่บา้นMas ชมการแกะสลกัไม ้
Sandra Wood และ ขั %นตอนการทําไมแ้กะสลัก เป็นงานฝีมอืดั %งเดมิ  
เดนิทางขึ%นสู ่หมูบ่า้นคนิตามณี ที
มอีากาศเย็นสบายตลอดทั %งปี 

เที)ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทา่มกลางววิทวิทศันอ์นั
งดงามของภเูขาไฟบารต์รู ์ซ ึ
งอยูบ่รเิวณหมูบ่า้นคนิตามณี ตั %งอยูบ่นระดบั
ความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย       ชม ภูเขาไฟกูนุงบารต์ูร ์เป็นหุบเขาที
งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่าง
สวยงาม บริเวณนี%จะมีอากาศเย็นตลอด  ทั %งปี ใกลก้ับภูเขาไฟ คือ 
ทะเลสาบบารต์ูร ์เป็นทะเลสาบซึ
งเกดิจากการยบุตัวของ ภูเขาไฟ ดา
เนา บารต์ูร ์ซ ึ
งมขีนาดใหญ่ที
สุดและตั %งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที
ยังคุ
กรุ่น นําท่านสู่ วดัปุราเตยีรต์าอมัปีล (PURA TIRTA EMPUL 
TEMPLE) วดันํ Cาพุศกัด ิ@สทิธิ@ ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบั บอ่นํ%าศักดิGสทิธิG 
ซ ึ
งปัจจุบันนี%ยังมนํี%าผุดขึ%นมาตลอดเวลา เชื
อกันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึ%น
ตอนที
เจาะพื%นพภิพเพื
อสรา้งบอ่นํ%าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์ว่ากัน
ว่านํ%าในสระมอํีานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จงึมผีูค้นจํานวนมากพากัน
มาอาบชําระลา้งร่างกายเพื
อรักษาโรคและเพื
อความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ
จากนั%นอสิระใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซื%อสนิคา้พื%นเมอืงราคาถูกมากมายเชน่ 



 

ผา้พันคอ ผา้โสรง่พื%นเมอืง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก พวงกญุแจ ฯลฯ 
ที
 “ตลาด ปราบเซยีน” สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืง 
ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บเห็นชวีติชาวบาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางที

รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชวีติความเป็นอยู่ที
เรยีบง่ายเหมอืนเชน่อดตี
ตลอดสองขา้งทาง จากนั%นนําท่านชอ้ปปิ%งที
 ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลาง
ของงานศลิปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที
ใครไดม้า
เยอืนเกาะแหง่นี%แลว้ตอ้งไมพ่ลาดการมาที
นี
 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

                    นําทา่นเขา้สูท่ ี)พกั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที)สาม วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู – ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานบูราตนั   
                     วหิารทานาตล์อต                                                                        � เชา้,เที)ยง,เย็น 

เชา้         � บรกิารอาหารเชา้ที)หอ้งอาหารโรงแรม    
หลังอาหารเดนิทางสู่ วดัปูราตามนัอายุน (Pura Taman Ayun) หรอื 
วดัเม็งว ีราชเทวสถานแห่งนี% เคยใชใ้นการประกอบพธิีกรรมของกษัตรยิ์
ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั %งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถงึความรุ่งเรื
องในอดีต
ของราชวงศ์นี% กําแพงก่อดว้ยหนิสูงแกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง ท่าน  
สามารถมองเห็นเมรุ หรอืเจดยีแ์บบบาหล ีที
มหีลายขนาดเพื
อบชูาเทพเจา้
แต่ละองคใ์ชก้ารเรียงชั %นของหลังคาที
แตกต่างกันไป วัดนี%มคีูนํ%ารอบลอ้ม
ตามหลักความเชื
อว่าที
สื
อถงึแดนสุขาวดแีบบฮนิดู จากวัดเม็งวเีรานําท่าน
ขึ%นสู่ทางตอนเหนือสูเ่ขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพของ
บาหลีทางใต ้รวมทั %งภาพนาขา้วขั %นบันไดจากที
ราบสูงทางตอนเหนือ 
จากนั%นเรานําท่านไปยัง ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพื
อไปสู ่วดัอู
ลนัดานูบราตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที
ตั %งอยูบ่รเิวณกลางนํ%า
รมิทะเลสาบ มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟ วัดนี%เป็นวัดที
เกา่แกท่ี
ชาวเบดูกลูสรา้ง
ขึ%นเพื
อสกัการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลสาบของพวกเขา  
จากนั%นเราจะพาทา่นแวะตลาดผลไมข้องชาวเบดกูลุโดยเฉพาะสตอเบอรี
ผล
ใหญ ่หวาน ราคาถกู หรอืผลไมอ้ื
นๆที
หาชมิไมไ่ดใ้นเมอืงไทย เชน่ สละบาหล ี 

เที)ยง         � รบัประทานอาหารกลางวนัที)ภตัตาคาร  
บา่ย      ผา่น ชมนาขา้วขั %นบนัไดอนัเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขั %นบนัไดแห่งนี%ถอืว่าเป็นววิ

ที
สวยที
สุดในเกาะบาหลี จากนั%นนําท่านไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura 
Tanah Lot) ที
มชี ื
อเสยีงที
สดุและเป็นจุดที
มนัีกท่องเที
ยวถ่ายภาพมากที
สดุ
ของเกาะบาหล ีวหิารนี%ตั %งอยูบ่นผาหนินอกชายฝั
งในเวิ%งอา่ว อนัเกดิจาก  การ
กัดเซาะของเกลยีวคลื
น สิ
งที
ทําใหว้ัดแห่งนี%มคีวามพเิศษเนื
องจากเมื
อชม
วหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดํีา
และไมช้อ่ใบที
ปกคลุมหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 
นอกจากนี%ทา่นยงัสามารถชื
นชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝั
งขา้งเคยีง 

คํ)า            � รบัประทานอาหารเย็น ที)ภตัตาคาร  
                 นําทา่นเขา้สูท่ ี)พกั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
   

วนัที)ส ี)  บาหล ี– โรงงานกาแฟ – ชอ้ปปิC งยา่นหาดคตูา  - เดนปาซาร ์- สนามบนินรูาลยั   
                     กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ                                                             � เชา้,เที)ยง  

เชา้         �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
   จากนั%น นําทา่นชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซื%อเป็นของฝากคนทาง 
                    บา้น นําท่านไปชอ้ปปิ%ง ยา่นการคา้ หาดคูตา้ ที
เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย พบกับสนิคา้แบรนดเ์นม 
                    รา้นคา้ปลอดภาษี  ที
ราคาถกูกวา่เมอืงไทย 
เที)ยง               � รบัประทานอาหารกลางวนัที)ภตัตาคาร  
บา่ย                นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิรูาลยั  ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกบั  
                     อนุสาวรยี ์Ramayana  
16.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยีโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์ เที)ยวบนิที) MH850   
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์เพื
อแวะเปลี
ยนเครื
อง  
22.15 น. ออกเดนิทาง กลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที)ยวบนิที) MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

............................................................................ 

 
 
 
 
 

  



 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื)องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัoวเครื)องบนิโปรโมช ั)น จากสายการบนิ ดงัน ัCนเมื)อทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี)ยนแปลง เลื)อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ
ในการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที)ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื)องบนิ
ภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ัoวเครื)อง มฉิะน ัCนบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัCงสิCน 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื
องบนิ กรงุเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์- Denpasa – กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ ไปกลบั 
พรอ้มที
พัก  3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ
าตามรายการ) บตัรทอ่งเที
ยว
สถานที
ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ คา่นํ%าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุ รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ%ามนัของ
สายการบนิตามรายการ 

    
ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ  วนัละ 5 USD  ตอ่ วนั ตอ่ 1 ทา่น  หรอื วนัละ 180 
บาท ตอ่ วนั ตอ่ 1 ทา่น (4 วนั รวมเป็น 20  USD หรอื 750  บาท)  สําหรับหวัหนา้ทวัรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ที

ทา่นประทับใจในการบรกิาร  คา่สมัภาระที
หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว   
คา่ภาษีการบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิ
ม  7%  

เอกสารที)ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ)ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **
และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มเพื)อทําการประทบัตราผา่นแดน  กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั
มฉิะน ัCนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของ
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เงื)อนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที)เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 
วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุ
ใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

   
 

การยกเลกิ : เนื)องจาก เป็นราคาโปรโมช ั)นจากสายการ เมื)อทา่นตกลงจองทวัร ์ชําระคา่จอง หรอืชําระเงนิ
คา่ทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ มสิามารถขอคนืเงนิท ัCงหมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 

 
 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัCงหมดกอ่นทําการจอง เพื)อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื)อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัCงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื)อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัCงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ@ท ี)จะเลื)อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึCนในกรณีที)มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิGการเก็บคา่นํ%ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ
ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ%นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิGในการเปลี
ยนเที
ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื
องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ
งของผดิกฎหมาย ซึ
งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิสิ
งของสญูหาย อนัเนื
องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที
ยวเอง  
6. เมื
อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั %งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื
อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั %งหมด  
7. รายการนี%เป็นเพยีงขอ้เสนอที
ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั %งหนึ
ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที
พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ
งอาจจะปรับเปลี
ยนตามที
ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื
องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที
เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี
 / 
ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลี
ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี
พัก ทั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั%น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั %งสิ%นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั%น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื
องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที
ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ



 

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที
ยว อนัเนื
องมาจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื
น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี
ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที
ยวและ ชอ้ปปิ%งแตล่ะสถานที
นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ
งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั %งที
ตอ้งเรง่รบี เพื
อใหไ้ดท้อ่งเที
ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ%าดื
มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ
มในวันที
2ของการเดนิทางถงึวันที
4ของการเดนิทาง  
15. การประกนัภยั ที
บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที
ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที
ยว เทา่นั%น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื
อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื
อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  
(ทา่นสามารถซื%อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั
วไป และควรศกึษาเงื
อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั %งสิ%นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั%น  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื
องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที
ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที
ยว อนัเนื
องมาจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื
น ๆ  
 

 


