
 

พกัยา่นคตูา 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA บนิตรงสูบ่าหล ี

เมนูพเิศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตวั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อูรวูาต ู- หาดจมิบารนั 

2  ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี - ภเูขาไฟบาตรู ์ทะเลสาบบารต์ ู- วดัปรุา
เตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์– ตลาดปราบเซยีน 

3  วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทานาตล์อต 

4  บาหล-ีโรงงานกาแฟ -เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

01 - 04 ม.ีค. 61 17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

15 - 18 ม.ีค. 61 16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

05 - 08 เม.ย. 61 17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

12 - 15 เม.ย. 61 21,988  21,988 21,988 5,000 4,500 

03 - 06 พ.ค. 61 16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

24 - 27 พ.ค. 61 16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

14 - 17 ม.ิย. 61  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

26 - 29 ม.ิย. 61 18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

09 - 12 ส.ค. 61 16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

11 - 14 ต.ค. 61 17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

25 - 28 ต.ค. 61 17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อูรวูาต ู- หาดจมิบารนั 

04.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร พรอ้ม
ขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที ่(กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่น
เองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ) 

06.10  ออกเดนิทางสู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่
FD396 

11.15  เดนิทางถงึ สนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ
ทา่น ตอ้นรับสูเ่กาะบาหล ีบาหล ีเป็น เกาะเล็กๆ ของอนิโดนีเซยี ซึง่มคีวามสวยงามดว้ยธรรมชาตทิี่
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวัฒนธรรมทีไ่มเ่หมอืนใคร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1)  

จากนัน้นําท่านชมความงดงามของ วหิารอูรูวาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยีพรอ้มชม
ววิทวิทัศนท์งีดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีวดัอูลูวาต(ูPura Ulu Watu) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
บาหลทีีถู่กสรา้งขึน้ตรงสว่ย ปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอลูวูาต ูโดยมฉีากดา้นหลังเป็นแผ่นฟ้า
และผนืน้ําแหง่ทอ้งทะเล วัดตัง้อยู่ทางสว่นปรายทางทศิใตข้องบาหล ีในเขต South Kuta หา่งจากเดน
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ปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาทีม่คีวามสงูถงึ 76 เมตร สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 10 และ
ในสมัยศตษวรรษที ่15 เคยมนัีกบวชผูก้อ่ตัง้รูปแบบของฮนิด-ูธรรมะ นามว่า Dhang Hyang Dwijendra 
ไดเ้ดนิทางมาทีว่ัดแหง่นี้ และไดบ้รรล ุ“ โมกษะ” หลดุพน้รวมเป็นหนึง่กับพระผูเ้ป็นเจา้ทีน่ี่ อูลูวาตู จงึ
ไดร้ับสมญานามว่า “วดัทีม่อีทิธพิลในการเป็นแนวทาง” ตามความเชือ่ของชาวฮนิดูหมายถงึวัดที่
ปกป้องบาหลใีหร้อดพน้จากความชัว่รา้ยทัง้ปวง  (การเทีย่วชมวัดนี้ หา้มใสแ่ว่นตา ตา่งห ูสรอ้ย และให ้
ระวังกระเป๋า หมวก กลอ้ง หรอืไม่ควรนําของตดิตัวไป เนื่องจากทีบ่รเิวณวัดนี้ มฝีูงลงิอาศัยอยู่จํานวน
มากและมนีสิยัชอบแยง่สิง่ของทีนั่กทอ่งเทีย่วตดิตวัมาโดยเฉพาะแวน่ตา) จากนัน้เดนิทางสูห่าดจมิบารัน 
หาดจมิบารนั(Jimbaran Beach) ชายหาดสดุแสนโรแมนตกิทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงใต ้
ของบาหล ีหาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ีนอกจากมชีายหาดทีย่าวและสวยงาม
แลว้ ยังเป็นจุดชมพระอาทติย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งของเกาะบาหลี บริเวณชายหาดจะมีรา้นอาหาร 
ภัตตาคารมากมาย ทีรั่บนักทอ่งเทีย่วใหม้าชมิอาหารทะเล 

เย็น  รบัประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran)(มือ้ที ่2) Lobster คนละ 1ตวั 
(300g)อาหารทะเลสดทีจั่บจากชาวประมงจากหมู่บา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์
ครึง่เสีย้วในยามเย็น หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก ยา่นคตูา้ 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Neo Kuta Jelantik Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที ่2 ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี - ภเูขาไฟบาตรู ์ทะเลสาบบารต์ ู-         
วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์– ตลาดปราบเซยีน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําท่านชมการแสดง ระบําสงิโต หรอื บารองเเดนซ ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีเป็นเรือ่งราวทีส่นุกสนาน
ของการตอ่สูร้ะหวา่งความชัว่กบัความด ีจากนัน้ไปชม อตุสาหกรรมการผลติ และ เพน้ทผ์า้บาตกิ ชมการ
สาธติการทําผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอืแตล่ะ ขัน้ตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรอืเพน้ทล์าย
ตา่งๆไดฟ้ร ี ชมผา้บาตกิชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจําหน่ายทั่วโลก หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นMas ชมการ
แกะสลกัไม ้Sandra Wood และ ขัน้ตอนการทําไมแ้กะสลักเป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ จนสมควรแกเ่วลา
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นทีม่อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที4่) ทา่มกลางววิทวิทัศนอ์นังดงามของ ภเูขาไฟบาร์
ตรู ์ซึง่อยูบ่รเิวณหมูบ่า้นคนิตามณี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย  ชม ภูเขาไฟกูนุงบารต์ูร ์ เป็นหบุเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลมุอย่างสวยงาม บรเิวณนี้จะมอีากาศเย็น
ตลอดทัง้ปี ใกลก้ับภูเขาไฟ คอื ทะเลสาบบารต์ูร ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดา
เนา บารต์รู ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุและตัง้อยู่บนหลมุปลอ่งภูเขาไฟทีย่ังคกุรุ่น นําท่านสู ่ วดัปุราเตยีรต์า
อมัปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรอื วดันํา้พุศกัด ิส์ทิธ ิ ์ ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับ      
บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ปัจจบุนันี้ยังมน้ํีาผดุขึน้มาตลอดเวลา เชือ่กนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้
พภิพเพือ่สรา้งบอ่น้ําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์วา่กนัวา่น้ําในสระมอํีานาจในการรักษาโรคภัยตา่งๆ 
จงึมผีูค้นจํานวนมากพากันมาอาบชําระ  ลา้งร่างกายเพือ่รักษาโรคและเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ 
จากน ัน้อสิระใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเช่น ผา้พันคอ ผา้โสร่ง
พืน้เมอืง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก พวงกญุแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซยีน สมควรแกเ่วลานําท่าน
เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืง ระหว่างทางท่านจะไดพ้บเห็นชวีติชาวบาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางทีร่ถ
แล่นผ่าน ประทับใจไปกับชวีติความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดตีตลอดสองขา้งทาง จากนั้นนํา
ทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอูบุด ศนูยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของฝากราคาถูกมากมาย แบบทีใ่คร
ไดม้าเยอืนเกาะแหง่นี้แลว้ตอ้งไมพ่ลาดการมาทีน่ี่ 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Neo Kuta Jelantik Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที ่3 วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทานาตล์อต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6)     

หลงัอาหารเดนิทางสู ่วดัปรูาตามนัอายนุ (Pura Taman Ayun) หรอื วดัเม็งว ีราชเทวสถานแหง่นี้ 
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เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตวูัดตัง้ตระหงา่นสงูใหญบ่ง่บอกถงึความรุง่
เรือ่งในอดตีของราชวงศน์ี้ กําแพงกอ่ดว้ยหนิสงูแกะสลกัลวดลายวจิติรบรรจง ทา่นสามารถมองเห็นเมร ุ
หรอืเจดยีแ์บบบาหล ีทีม่หีลายขนาดเพือ่บชูาเทพเจา้แตล่ะองคใ์ชก้ารเรยีงชัน้ของหลงัคาทีแ่ตกตา่งกนั
ไป วัดนี้มคีน้ํูารอบลอ้มตามหลกัความเชือ่วา่ทีส่ ือ่ถงึแดนสขุาวดแีบบฮนิด ูจากวดัเม็งวเีรานําทา่นขึน้สู่

ทางตอน เหนือสู ่เขตเบดกูลู(Bedugul) ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของบาหลทีางใต ้รวมทัง้ภาพนา
ขา้วขัน้บนัไดจากทีร่าบสงูทางตอนเหนือ จากนัน้เรานําทา่นไปยัง ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) 
เพือ่ไปสู ่วดัอูลนัดานูบราตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางน้ํารมิ
ทะเลสาบ มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟ วัดนี้เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีช่าวเบดกูลูสรา้งขึน้เพือ่สกัการะบชูาพระแมแ่หง่
ทะเลสาบของพวกเขา จากนัน้เราจะพาทา่นแวะตลาดผลไมข้องชาวเบดกูลุโดยเฉพาะสตอเบอรีผ่ลใหญ ่
หรอืผลไมอ้ืน่ๆทีห่าชมิไมไ่ดใ้นเมอืงไทย เชน่ สละบาหล ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

บา่ย  ผา่น ชมนาขา้วข ัน้บนัไดอนัเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขัน้บนัไดแหง่นี้ถอืวา่เป็นววิทีส่วยทีส่ดุในเกาะ
บาหล ีจากนัน้นําทา่นไปยงั วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุและเป็นจดุทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วถา่ยภาพมากทีส่ดุของเกาะบาหล ีวหิารนี้ตัง้อยูบ่นผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อนัเกดิจาก
การกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ ส ิง่ทีทํ่าใหว้ัดแหง่นี้มคีวามพเิศษเนื่องจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระ
อาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดํีาและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่น
ชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากนี้ทา่นยังสามารถชืน่ชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝ่ังขา้งเคยีง 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)   

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Neo Kuta Jelantik Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

วนัที ่4 บาหล-ีโรงงานกาแฟ -เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

นําทา่นชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น จน
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินูราลยั ระหวา่งทางผา่นชม อนุสาวรยี ์Ramayana 

11.55  เดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD397 

15.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิดอนเมอืง-Denpasa-ดอนเมอืง ไปกลับ พรอ้มทีพั่ก 3 คนื พักหอ้งละ 2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน 

และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. คา่ประกัน

อบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุรวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของสายการบนิตาม

รายการ 
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ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซัก

รดี  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ 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)สาํหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ทีท่า่นประทบัใจในการบรกิาร คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.)   

คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็มเพือ่ทําการประทับตราผา่นแดน  กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละ

ดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ชําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง) 

การยกเลกิ : เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่จากสายการ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัร ์ชําระคา่จอง หรอืชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ 

ไมส่ามารถขอคนืเงนิท ัง้หมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตก

ลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได  ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผู ้

จัดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว

และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทาง

ในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทาง 

15. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ 

การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิท

ฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 

ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

16. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

ผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

 


