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MH73:Beautiful Bali ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4วนั 3คนื  

 

MH73 Beautiful Bali ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิ
บารนั 4วนั 3คนื 

สมัผสัธรรมชาตทิ ีส่วยงาม วฒันธรรมอนัแปลกตา ณ เกาะสวรรคบ์าหล ีชมพระ
อาทติยอ์สัดงทีอ่รูวูาต ูพรอ้มชม ระบ าสงิโต“บารองแดนซ”์ ชมภเูขาไฟคนิตา
มณี  วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัหลวงเม็งว ีวดัปรูาตามนัอายนุ ทะเลสาบบราตนั วหิาร
ลอยน า้ “ทานาตล์อต” ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงราคาสดุถกูทีอ่บูดุ ชมิอาหารทะเล

สด ทีห่าดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

พกัยา่นคตูา 3คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ Malaysia Airlines 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อูรวูาต ู- หาดจมิบารนั 

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

3  วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทานาต์
ลอต 

4  

บาหล ี- โรงงานกาแฟ -ชอ้ปป้ิงยา่นหาดคตูา - เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั - 
กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ 

  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Dec 2017 - 02 Jan 

2018  
21,900  21,900 21,900 5,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อูรวูาต ู- หาดจมิ
บารนั 

04.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 โซน M 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ตอ้นรับทา่น 
เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที ่(กระเป๋าทกุใบ
จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ) 

06.00  ออกเดนิทางสู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ MALAYSIA 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่MH797 (บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง) 

  

09.10  เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

12.00  เดนิทางตอ่สู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ MALAYSIA 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่MH851 (บรกิารอาหารเทีย่งบนเครือ่ง) 
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15.05  เดนิทางถงึ สนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกด์
ทอ้งถิน่รอตอ้นรับทา่น จากนัน้น าทา่นชมความงดงามของ วหิารอูรวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้
ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยีพรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ี

18.00  รบัประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran) อาหารทะเลสดทีจั่บจาก
ชาวประมงจากหมูบ่า้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูพระจันทรค์รึง่เสีย้วในยาม
เย็น 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่2 ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมววิภเูขาไฟบาตรู ์- 
ทะเลสาบบารต์ ู- วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์- ตลาดปราบเซยีน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นชมการแสดง บารองเเดนซ ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีเป็นเรือ่งราวทีส่นุกสนาน
ของการตอ่สูร้ะหวา่งความชัว่กบัความด ีจากนัน้ไปชมอตุสาหกรรมการผลติ และ เพน้ท์
ผา้บาตกิ ชมการสาธติการท าผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอืแตล่ะ ขัน้ตอน และทา่น
สามารถน า เสนอ หรอืเพน้ทล์ายตา่งๆไดฟ้ร ีชมผา้บาตกิชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจ าหน่ายทัว่
โลก หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นMas ชมการแกะสลกัไม ้Sandra Wood และ
ขัน้ตอนการท าไมแ้กะสลกัเป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ  เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นที่
มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทา่มกลางววิทวิทัศนอ์นังดงามของ ภเูขา
ไฟบารต์รู ์ซ ึง่อยูบ่รเิวณหมูบ่า้นคนิตามณี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย  ชม ภเูขาไฟกนูุงบารต์รู ์เป็นหบุเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลมุอยา่งสวยงาม บรเิวณนี้จะ
มอีากาศเย็นตลอด ทัง้ปี ใกลก้บัภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบบารต์รู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิ
จากการยบุตวัของ ภเูขาไฟ ดาเนา บารต์รู ์ซ ึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุและตัง้อยูบ่นหลมุปลอ่ง
ภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่ น าทา่นสู ่วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล (PURA TIRTA EMPUL 
TEMPLE) หรอื วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบั บอ่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซ ึง่
ปัจจบุนันี้ยังมนี ้าผดุขึน้มาตลอดเวลา เชือ่กนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้
พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์วา่กนัวา่น ้าในสระมอี านาจในการ
รักษาโรคภัยตา่งๆ จงึมผีูค้นจ านวนมากพากนัมาอาบช าระลา้งรา่งกายเพือ่รักษาโรคและ
เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ จากนัน้อสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคา
ถกูมากมายเชน่ ผา้พนัคอ ผา้โสรง่พืน้เมอืง กระเป๋าหนัง ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั พวงกญุแจ 
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ฯลฯ ที ่ตลาดปราบเซยีน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืง ระหวา่งทาง
ทา่นจะไดพ้บเห็นชวีติชาวบาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางทีร่ถแลน่ผา่น ประทับใจไป
กบัชวีติความเป็นอยูท่ีเ่รยีบงา่ยเหมอืนเชน่อดตีตลอดสองขา้งทาง จากนัน้น าทา่นชอ้ป
ป้ิงที ่ตลาดอูบดุ ศนูยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของฝากราคาถกูมากมาย แบบ
ทีใ่ครไดม้าเยอืนเกาะแหง่นี้แลว้ตอ้งไมพ่ลาดการมาทีน่ี่ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทา
นาตล์อต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารเดนิทางสู ่วดัปรูาตามนัอายนุ (Pura Taman Ayun) หรอื วดัเม็งว ีราช
เทวสถานแหง่นี้ เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตวูดัตัง้
ตระหงา่นสงูใหญบ่ง่บอกถงึความรุง่เรือ่งในอดตีของราชวงศน์ี้ ก าแพงกอ่ดว้ยหนิสงู
แกะสลกัลวดลายวจิติรบรรจง ทา่นสามารถมองเห็นเมร ุหรอืเจดยีแ์บบบาหล ีทีม่หีลาย
ขนาดเพือ่บชูาเทพเจา้แตล่ะองคใ์ชก้ารเรยีงชัน้ของหลงัคาทีแ่ตกตา่งกนัไป วัดนี้มคีนู ้า
รอบลอ้มตามหลกัความเชือ่วา่ทีส่ ือ่ถงึแดนสขุาวดแีบบฮนิด ูจากวัดเม็งวเีราน าทา่นขึน้สู่

ทางตอน เหนือสู ่เขตเบดกูลู(Bedugul) ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของบาหลทีางใต ้
รวมทัง้ภาพนาขา้วขัน้บนัไดจากทีร่าบสงูทางตอนเหนือ จากนัน้เราน าทา่นไปยงั 
ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพือ่ไปสู ่วดัอูลนัดานูบราตนั(Pura Ulun 
Danu Bratan) เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบ มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟ วัด
นี้เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีช่าวเบดกูลูสรา้งขึน้เพือ่สกัการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลสาบของพวก
เขา จากนัน้เราจะพาทา่นแวะตลาดผลไมข้องชาวเบดกูลุโดยเฉพาะสตอเบอรีผ่ลใหญ ่
หรอืผลไมอ้ืน่ๆทีห่าชมิไมไ่ดใ้นเมอืงไทย เชน่ สละบาหล ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  ผา่น ชมนาขา้วข ัน้บนัไดอนัเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขัน้บนัไดแหง่นี้ถอืวา่เป็นววิทีส่วย
ทีส่ดุในเกาะบาหล ีจากนัน้น าทา่นไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุและเป็นจดุทีม่นัีกทอ่งเทีย่วถา่ยภาพมากทีส่ดุของเกาะบาหล ีวหิารนี้ตัง้อยู่
บนผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ ส ิง่ทีท่ าใหว้ัด
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แหง่นี้มคีวามพเิศษเนื่องจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็น
เสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ย
ของภาพวาดจนี นอกจากนีท้า่นยังสามารถชืน่ชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝ่ัง
ขา้งเคยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

วนัที ่4 

บาหล ี- โรงงานกาแฟ -ชอ้ปป้ิงยา่นหาดคตูา - เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั - 
กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ 

  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซือ้เป็นของฝาก
คนทางบา้น น าทา่นไปชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้หาดคตูา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย พบ
กบัสนิคา้แบรนดเ์นม รา้นคา้ปลอดภาษี  ทีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินูราลยั ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกบั อนุสาวรยี ์
Ramayana 

16.05  เดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH850 

19.06  เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.15  เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH796 

23.20  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ
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หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิสว่นใดๆ 
รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิดอนเมอืง-Denpasa-ดอนเมอืง ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 3 คนื พักหอ้ง
ละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุรวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่
ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตามรายการ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ วันละ 5 USD  ตอ่ วัน ตอ่ 1 
ทา่น หรอื วันละ 180 บาท ตอ่ วัน ตอ่ 1 ทา่น (4 วัน รวมเป็น 20 USD หรอื 750 บาท)ส าหรับหวัหนา้
ทัวรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ทีท่า่นประทับใจในการบรกิาร คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ
20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั  **และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็เพือ่ท าการประทับตราผา่นแดน  กรณุาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอด
คงเหลอื** 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกู
ระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิ : เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่จากสายการ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัร ์ช าระคา่จอง 
หรอืช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิท ัง้หมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 
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หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
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ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง 

15. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุ
จากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจ
และยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

 


