
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE:MH73 Beautiful Bali ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4วนั 3คนื 
สมัผสัธรรมชาตทิี+สวยงาม วฒันธรรมอนัแปลกตา ณ เกาะสวรรคบ์าหล ี 

ชมพระอาทติยอ์สัดงที+อรูวูาต ูพรอ้มชม ระบําสงิโต“บารองแดนซ”์ 
ชมภเูขาไฟคนิตามณี  วหิารศกัดิBสทิธิB วดัหลวงเม็งว ีวดัปูราตามนัอายนุ  

ทะเลสาบบราตนั วหิารลอยนํEา “ทานาตล์อต” ชอ้ปปิE งสนิคา้พืEนเมอืงราคาสุดถกูที+อบูุด  
ชมิอาหารทะเลสด ที+หาดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 
พกัยา่นคูตา 3คนื  เดนิทางโดยสายการบนิ Malaysia Airlines (MH) 

 
 
 

กําหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-12 ปี พกัเดี+ยเพิ+ม จํานวน 

27-30 ต.ค.60 18,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

3,500 20 

30 ธ.ค. 60 -2ม.ค. 61 21,900 3,500 20 

 
 

 วนัแรก        กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อรูวูาต ู- หาดจมิบารนั              
                                                                                                                       � -- , -- , เย็น 
 

04.00 น. พรอ้มกนัที+ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัEน 4  โซน M เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ  MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที

บริษัทฯ ตอ้นรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั� ว
โดยสาร พรอ้มขอ้แนะนําขั %นตอนจากเจา้หนา้ที
 
(กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที
สาย
การบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภยัของสายการบนิ )   

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ี 



 

 โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   
 เที+ยวบนิที+ MH797 (บรกิารอาหารเชา้บนเครื
อง)  
09.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เพื+อแวะเปลี+ยน

เครื+อง  
12.00น. เดนิทางตอ่สู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ี 
 โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   
 เที+ยวบนิที+ MH851 (บรกิารอาหารเที
ยงบนเครื
อง) 
15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินรูาลยั เกาะบาหล ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิ
นรอตอ้นรับ

ท่าน จากนั%นนําท่านชมความงดงามของ วหิารอูรูวาตู ที
ตั %งอยู่บนหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดยี
พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ี
งดงามอกีมมุหนึ
งของเกาะบาหล ี   

18.00 น. � รบัประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran) อาหาร
ทะเลสดที
จับจากชาวประมงจากหมู่บา้นพรอ้มชมความงดงามของ
ชายหาดรปูพระจันทรค์รึ
งเสี%ยวในยามเย็น  
นําทา่นเขา้สูท่ ี+พกั The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

 

 
 วนัที+สอง     ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี  ชม

ววิภเูขาไฟบาตรู ์  
     ทะเลสาบบารต์ ู- วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์- ตลาดปราบเซยีน  

                                                                                                                     � เชา้,เที+ยง,เย็น 
 

เชา้          � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
นําท่านชมการแสดง บารองเเดนซ ์ที
มชี ื
อเสยีงของบาหล ีเป็นเรื
องราวที
สนุกสนานของการ
ต่อสูร้ะหว่างความชั
วกับความด ี จากนั%นไปชม อตุสาหกรรมการผลติ และ เพน้ทผ์า้บาตกิ ชม
การสาธติการทําผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอืแต่ละ ขั %นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ 
หรือเพน้ท์ลายต่างๆไดฟ้รี  ชมผา้บาติกชั %นเยี
ยมที
ส่งออก
จําหน่ายทั
วโลก  หลังจากนั%นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นMas ชมการ
แกะสลกัไม ้Sandra Wood และ ขั %นตอนการทําไมแ้กะสลักเป็น
งานฝีมือดั %งเดมิ  เดินทางสู่ หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นที
มี

อากาศเย็นสบายตลอดทั %งปี 
เที+ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศน์อัน

งดงามของ ภูเขาไฟบารต์ูร ์ซ ึ
งอยู่บรเิวณหมู่บา้นคนิตามณี ตั %งอยู่บนระดับ
ความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย       ชม ภูเขาไฟกูนุงบารต์ูร ์เป็นหุบเขาที
งดงาม มหีมอกปกคลุมอย่างสวยงาม 
บรเิวณนี%จะมอีากาศเย็นตลอด ทั %งปี ใกลก้ับภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบบาร์
ตรู ์เป็นทะเลสาบซึ
งเกดิจากการยบุตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บารต์ูร ์
ซ ึ
งมขีนาดใหญท่ี
สดุและตั %งอยูบ่นหลุมปล่องภเูขาไฟที
ยังคุกรุ่น นําท่านสู ่วดัปุราเตยีรต์าอมัปีล 
(PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรอื วดันํ Eาพุศกัด ิBสทิธิB ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับ บอ่นํ%า
ศักดิGสทิธิG ซ ึ
งปัจจบุนันี%ยงัมนํี%าผดุขึ%นมาตลอดเวลา เชื
อกันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึ%นตอนที
เจาะพื%น
พภิพเพื
อสรา้งบ่อนํ%าอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์ ว่ากันว่านํ%าในสระมีอํานาจในการรักษา
โรคภยัตา่งๆ จงึมผีูค้นจํานวนมากพากนัมาอาบชําระลา้งรา่งกายเพื
อรักษาโรคและเพื
อความเป็นสริิ

มงคลแกช่วีติ จากนั%นอสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซื%อสนิคา้พื%นเมอืงราคาถูก
มากมายเชน่ ผา้พันคอ ผา้โสร่งพื%นเมอืง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก 
พวงกุญแจ ฯลฯ ที
 ตลาดปราบเซยีน สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทาง
กลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะไดพ้บเห็นชวีติชาวบาหลีในชนบท
ตลอดสองขา้งทางที
รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชวีติความเป็นอยูท่ี
เรยีบ
ง่ายเหมอืนเชน่อดตีตลอดสองขา้งทาง จากนั%นนําท่านชอ้ปปิ%งที
 ตลาดอู
บุด ศูนยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของฝากราคาถูกมากมาย แบบที
ใครไดม้าเยอืนเกาะแห่งนี%
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    
หลังอาหารเดนิทางสู ่วดัปรูาตามนัอายุน (Pura Taman Ayun) หรอื วดัเม็งว ีราชเทวสถานแห่งนี% 

เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตูวัดตั %งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถงึ
ความรุ่งเรื
องในอดีตของราชวงศ์นี% กําแพงก่อดว้ยหนิสูงแกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง  ท่าน
สามารถมองเห็นเมรุ หรอืเจดยีแ์บบบาหล ีที
มหีลายขนาดเพื
อบชูาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้ารเรยีง
ชั %นของหลังคาที
แตกตา่งกนัไป วัดนี%มคีูนํ%ารอบลอ้มตามหลักความเชื
อว่าที
สื
อถงึแดนสขุาวดแีบบ
ฮนิดู จากวัดเม็งวีเรานําท่านขึ%นสู่ทางตอน เหนือสู่ เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะไดเ้ห็น
ทัศนียภาพของบาหลทีางใต ้รวมทั %งภาพนาขา้วขั %นบันไดจากที
ราบสงูทางตอนเหนือ จากนั%นเรา
นําทา่นไปยงั ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพื
อไปสู ่วดัอูลนัดานูบราตนั(Pura Ulun 

Danu Bratan) เป็นวัดที
ตั %งอยูบ่รเิวณกลางนํ%ารมิทะเลสาบ มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟ วัดนี%เป็นวัดที
เกา่แก่
ที
ชาวเบดูกูลสรา้งขึ%นเพื
อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวก
เขา จากนั%นเราจะพาทา่นแวะตลาดผลไมข้องชาวเบดูกลุโดยเฉพาะสต
อเบอรี
ผลใหญ่ หรือผลไมอ้ื
นๆที
หาชมิไม่ไดใ้นเมืองไทย เช่น สละ
บาหล ี 

เที+ยง          � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย       ผา่น ชมนาขา้วขั %นบันไดอันเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขั %นบันไดแห่งนี%ถอืว่า

เป็นววิที
สวยที
สุดในเกาะบาหลี จากนั%นนําท่านไปยัง วหิารทานาต์
ลอต (Pura Tanah Lot) ที
มชี ื
อเสยีงที
สดุและเป็นจุดที
มนัีกท่องเที
ยวถ่ายภาพมากที
สุดของเกาะ
บาหล ีวหิารนี%ตั %งอยูบ่นผาหนินอกชายฝั
งในเวิ%งอา่ว อันเกดิจาก  การกัดเซาะของเกลยีวคลื
น สิ
งที
ทําให ้
วัดแห่งนี%มคีวามพเิศษเนื
องจากเมื
อชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของ
หอคอยสดํีาและไมช้อ่ใบที
ปกคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากนี%ท่านยัง
สามารถชื
นชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝั
งขา้งเคยีง 

คํ+า             � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
                  นําทา่นเขา้สูท่ ี+พกั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

 
 วนัที+ส ี+          บาหล ี- โรงงานกาแฟ -ชอ้ปปิE งยา่นหาดคตูา  - เดนปาซาร ์- สนามบนินรูาลยั   
                 กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ                                                                      
                                                                                                                         � เชา้,เที+ยง,--    
                                                                                      

เชา้         �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
   นําท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ี ใหท้่านไดเ้ลือกชมิและเลือกซื%อเป็นของฝากคนทาง 
                     บา้น นําท่านไปชอ้ปปิ% ง ย่านการคา้หาดคูตา้ที
เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย พบกับสนิคา้แบรนด์เนม 
                    รา้นคา้ปลอดภาษี  ที
ราคาถกูกวา่เมอืงไทย 
เที+ยง               � รบัประทานอาหารกลางวนัที+ภตัตาคาร  
บา่ย               นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินรูาลยั  ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มและ
ถา่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์Ramayana  
16.05 น. เดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์ 
เที+ยวบนิที+ MH850   
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์เพื+อแวะเปลี+ยนเครื+อง  
22.15 น. เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที+ยวบนิที+ MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 

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

 
 

หมายเหตุ อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัqวเครื+องบนิโปรโมช ั+น จากสายการบนิ ดงัน ัEนเมื+อท่านตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี+ยนแปลง เลื+อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีที+ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื+องบนิภายในประเทศ 



 

กรุณาแจง้บรษิทัก่อนทําการจองต ัqวเครื+อง มฉิะน ัEนบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆท ัEงสิEน กรณีกรุ๊ปออก
เดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยว คา่ทัวรท์ี
จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที
ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั%นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ ทางผูจั้ด ขอ
สงวนสทิธไิมค่นืเงนิสว่นใดๆ รวมทั %งคา่ตั�วเครื
องบนิใหแ้กท่า่น  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื
องบนิ กรงุเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์- Denpasa – กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้ม
ที
พัก  3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ
าตามรายการ) บตัรทอ่งเที
ยวสถานที
ตา่ง ๆ 
คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ คา่นํ%าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 
1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุ รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ%ามนัของสายการบนิตาม
รายการ 

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)สําหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ที+ทา่น
ประทบัใจในการบรกิาร  คา่สมัภาระที
หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษี
การบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิ
ม  7%  

เอกสารที+ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ+ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **
และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มเพื+อทําการประทบัตราผา่นแดน  กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัEน
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เงื+อนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที+เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผู ้
จดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

   
 

การยกเลกิ : เนื+องจาก เป็นราคาโปรโมช ั+นจากสายการ เมื+อทา่นตกลงจองทวัร ์ชําระคา่จอง หรอืชําระเงนิคา่
ทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิท ัEงหมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 

 
 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงื+อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัEงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBท ี+จะเลื+อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีที+มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
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
 / ปลอด
บหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลี
ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี
พัก ทั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
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 ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที
ยว อนัเนื
องมาจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื
น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี
ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที
ยวและ ชอ้ปปิ%งแตล่ะสถานที
นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา 
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 ทา่นสามารถขอดเูงื
อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื
อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่น
สามารถซื%อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั
วไป และควรศกึษาเงื
อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั %งสิ%นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั%น  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื
องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที
ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที
ยว อนัเนื
องมาจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื
น ๆ  

 


