
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE:MH73 Beautiful Bali ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4วนั 3คนื 
สมัผสัธรรมชาตทิีส่วยงาม วฒันธรรมอนัแปลกตา ณ เกาะสวรรคบ์าหล ี 

ชมพระอาทติยอ์สัดงทีอ่รูวูาต ูพรอ้มชม ระบ าสงิโต“บารองแดนซ”์ 
ชมภเูขาไฟคนิตามณี  วหิารศกัดิส์ทิธิ ์วดัหลวงเม็งว ีวดัปูราตามนัอายนุ  

ทะเลสาบบราตนั วหิารลอยน า้ “ทานาตล์อต” ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงราคาสุดถกูทีอ่บูุด  
ชมิอาหารทะเลสด ทีห่าดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

พกัยา่นคูตา 3คนื  เดนิทางโดยสายการบนิ Malaysia Airlines (MH) 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-12 ปี 
พกัเดีย่เพิม่ จ านวน 

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 ัน้ 4  โซน M เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ  MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ตอ้นรับท่าน เช็คอนิสัมภาระและตั๋วโดยสาร 
พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที ่(กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัว
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ )   

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ี 
 โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   
 เทีย่วบนิที ่MH797 (บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง)  
09.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
12.00น. เดนิทางตอ่สู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ี 
 โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   
 เทีย่วบนิที ่MH851 (บรกิารอาหารเทีย่งบนเครือ่ง) 
15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินรูาลยั เกาะบาหล ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับท่าน จากนัน้น าท่านชมความงดงาม

ของ วหิารอูรูวาตู ทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยีพรอ้ม



 

ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ี   
18.00 น.  รบัประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran) อาหารทะเลสดทีจ่ับจากชาวประมง

จากหมูบ่า้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูพระจันทรค์รึง่เสีย้วในยามเย็น  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

 

 

 วนัทีส่อง     ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี  ชมววิภเูขาไฟบาตรู ์  
     ทะเลสาบบารต์ ู- วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์- ตลาดปราบเซยีน  

                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าทา่นชมการแสดง บารองเเดนซ ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีเป็น
เรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสูร้ะหว่างความชั่วกับความด ี 
จากนัน้ไปชม อตุสาหกรรมการผลติ และ เพน้ทผ์า้บาตกิ ชมการ
สาธติการท าผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอืแต่ละ ขัน้ตอน 
และท่านสามารถน า เสนอ หรอืเพน้ทล์ายต่างๆไดฟ้ร ี ชมผา้
บาตกิชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจ าหน่ายทั่วโลก  หลังจากนัน้เดนิทางสู ่
หมูบ่า้นMas ชมการแกะสลกัไม ้Sandra Wood และ ขัน้ตอน

การท าไมแ้กะสลักเป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ  เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิ
ตามณี หมูบ่า้นทีม่อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศน์อัน
งดงามของ ภูเขาไฟบารต์ูร  ์ซ ึง่อยู่บรเิวณหมู่บา้นคนิตามณี ตัง้อยู่บน
ระดับความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย       ชม ภเูขาไฟกูนุงบารต์ูร ์เป็นหุบเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บรเิวณนี้จะมอีากาศเย็น

ตลอด ทัง้ปี ใกลก้ับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบารต์ูร ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตัวของ 
ภูเขาไฟ ดาเนา บารต์รู ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุและตัง้อยูบ่นหลุม
ปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น น าท่านสู่ วดัปุราเตียร์ตาอมัปีล 
(PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรอื วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์
ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบั บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุด
ขึน้มาตลอดเวลา เชือ่กันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้
พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์ว่ากันว่าน ้า
ในสระมอี านาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จงึมผีูค้นจ านวนมากพา

กนัมาอาบช าระลา้งรา่งกายเพือ่รักษาโรคและเพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ จากนัน้อสิระใหเ้วลาท่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่ ผา้พันคอ ผา้โสร่งพืน้เมอืง 
กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซยีน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืง ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ
เห็นชวีติชาวบาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางทีร่ถแลน่ผา่น ประทับใจไป
กบัชวีติความเป็นอยูท่ีเ่รยีบงา่ยเหมอืนเชน่อดตีตลอดสองขา้งทาง จากนัน้
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอบูดุ ศนูยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของ
ฝากราคาถูกมากมาย แบบทีใ่ครไดม้าเยอืนเกาะแห่งนี้แลว้ตอ้งไม่พลาด
การมาทีน่ี ่

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

                     น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
 วนัทีส่าม     วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานบูราตนั - วหิารทานาตล์อต                                                                                                                   
                                                                                                                       เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม    

หลังอาหารเดนิทางสู่ วดัปูราตามนัอายุน (Pura Taman Ayun) 
หรอื วดัเม็งว ีราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของ
กษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตวูัดตัง้ตระหงา่นสงูใหญบ่ง่บอกถงึความรุง่เรือ่ง
ในอดตีของราชวงศน์ี ้ก าแพงกอ่ดว้ยหนิสงูแกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง  
ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรอืเจดยีแ์บบบาหล ีทีม่หีลายขนาดเพือ่บชูา
เทพเจา้แตล่ะองคใ์ชก้ารเรยีงชัน้ของหลังคาทีแ่ตกต่างกันไป วัดนี้มคีูน ้า
รอบลอ้มตามหลักความเชือ่วา่ทีส่ ือ่ถงึแดนสขุาวดแีบบฮนิด ูจากวัดเม็งวเีราน าท่านขึน้สูท่างตอน เหนือสู ่
เขตเบดกูลู(Bedugul) ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพของบาหลทีางใต ้รวมทัง้ภาพนาขา้วขัน้บันไดจากที่

ราบสงูทางตอนเหนือ จากนัน้เราน าท่านไปยัง ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพือ่ไปสู ่วดัอูลนั
ดานูบราตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบ มฉีากหลังเป็น



 

ภเูขาไฟ วัดนี้เป็นวัดทีเ่ก่าแก่ทีช่าวเบดูกูลสรา้งขึน้เพือ่สักการะบูชาพระ
แมแ่ห่งทะเลสาบของพวกเขา จากนัน้เราจะพาท่านแวะตลาดผลไมข้อง
ชาวเบดูกลุโดยเฉพาะสตอเบอรีผ่ลใหญ่ หรอืผลไมอ้ืน่ๆทีห่าชมิไมไ่ดใ้น
เมอืงไทย เชน่ สละบาหล ี 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย       ผ่าน ชมนาขา้วขัน้บันไดอันเขยีวขจี  ววิของนาขา้ขัน้บันไดแห่งนี้ถอืว่าเป็นววิทีส่วยทีสุ่ดในเกาะบาหล ี

จากนัน้น าท่านไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ที่มี
ชือ่เสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ
บาหล ีวหิารนี้ตัง้อยูบ่นผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อันเกดิจาก  การกัด
เซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ที่ท าใหว้ัดแห่งนี้มคีวามพเิศษเนื่องจากเมือ่ชม
วหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสี

ด าและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาด
จนี นอกจากนี้ท่านยังสามารถชืน่ชมพระอาทติยย์ามอัสดงไดจ้ากชายฝ่ัง
ขา้งเคยีง 

ค า่              รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
                  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

 

 วนัทีส่ ี ่         บาหล ี- โรงงานกาแฟ -ชอ้ปป้ิงยา่นหาดคตูา  - เดนปาซาร ์- สนามบนินรูาลยั   
                 กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ                                                                      
                                                                                                                          เชา้,เทีย่ง,--    
                                                                                      

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
   น าท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ี ใหท้่านไดเ้ลือกชมิและเลือกซือ้เป็นของฝากคนทาง 
                     บา้น น าท่านไปชอ้ปป้ิง ย่านการคา้หาดคูตา้ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย พบกับสนิคา้แบรนด์เนม 
                    รา้นคา้ปลอดภาษี  ทีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทย 
เทีย่ง                รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
บา่ย               น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินรูาลยั  ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์Ramayana  
16.05 น. เดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่MH850   
19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
22.15 น. เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

หมายเหตุ อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ท่านตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ 
กรุณาแจง้บรษิทัก่อนท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุ๊ปออก
เดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ ทางผูจ้ัด ขอ
สงวนสทิธไิมค่นืเงนิสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์- Denpasa – กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้ม
ทีพ่ัก  3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ 
คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 
1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุ รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตาม
รายการ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท า
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)ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ทีท่า่น
ประทบัใจในการบรกิาร  คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษี
การบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%  



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **
และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มเพือ่ท าการประทบัตราผา่นแดน  กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผู ้
จดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

   
 

การยกเลกิ : เนือ่งจาก เป็นราคาโปรโมช ัน่จากสายการ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัร ์ช าระคา่จอง หรอืช าระเงนิคา่
ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิท ัง้หมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง  
15. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่น
สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


