
 
 

 

FD87 ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4วนั 3คนื 

ดนิแดนเกาะสวรรคบ์นดนิ ณ บาหล ีสมัผสัธรรมชาตทิ ี�สวยงาม วฒันธรรมอนั
แปลกตา ชมพระอาทติยอ์สัดงที�อลูวูาต ูพรอ้มชม ระบาํสงิโต“บารองแดนซ”์ 

ชมภเูขาไฟคนิตามณี  วหิารศกัดิ�สทิธิ� วดัหลวงเม็งว ีวดัปรูาตามนัอายนุ 
ทะเลสาบบราตนั วหิารลอยนํ �า “ทานาตล์อต” ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงที�อบูดุ ชมิ

อาหารทะเลสดที�หาดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

พกัยา่นคตูา 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA บนิตรงสูบ่าหล ี

เมนพูเิศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตวั 

วันท่ี รายละเอียดทองเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อรูวูาต ู- หาดจมิบารนั 

2  ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี - ภูเขาไฟบาตรู ์ทะเลสาบบาร์
ต ู- วดัปุราเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์– ตลาดปราบเซยีน 

3  วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานูบราตนั - วหิารทานาต์
ลอต 

4  บาหล-ีโรงงานกาแฟ -เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

09 - 12 Aug 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

11 - 14 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

25 - 28 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อรููวาต ู- หาดจมิบารนั 

04.00  พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ ตอ้นรับทา่น เช็คอนิสมัภาระ
และตั�วโดยสาร พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที� (กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บั
ทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บนิ) 

06.10  ออกเดนิทางสู ่Denpasa (เดนปาซาร)์ เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ Thai Air Asia 
เที�ยวบนิที� FD396 

11.15  เดนิทางถงึ สนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกด์
ทอ้งถิ�นรอตอ้นรับทา่น ตอ้นรับสูเ่กาะบาหล ีบาหล ีเป็น เกาะเล็กๆ ของอนิโดนเีซยี ซึ�งมี
ความสวยงามดว้ยธรรมชาตทิี�ผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวัฒนธรรมที�ไมเ่หมอืนใคร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  (มื�อที� 1)  

จากนั�นนําทา่นชมความงดงามของ วหิารอรูวูาต ูที�ตั �งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุร
อนิเดยีพรอ้มชมววิทวิทัศน์ทงีดงามอกีมุมหนึ�งของเกาะบาหล ีวดัอลููวาต(ูPura Ulu 
Watu) หนึ�งในวัดที�เกา่แกท่ี�สดุในบาหลทีี�ถกูสรา้งขึ�นตรงสว่ย ปรายของหนา้ผาขรุขระ
บรเิวณหาดอลูวูาตู โดยมฉีากดา้นหลงัเป็นแผ่นฟ้าและผนืนํ�าแหง่ทอ้งทะเล วัดตั �งอยูท่าง
สว่นปรายทางทศิใตข้องบาหล ีในเขต South Kuta หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 
กโิลเมตร ตั �งอยูบ่นหนา้ผาที�มคีวามสงูถงึ 76 เมตร สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 10 และในสมยั
ศตษวรรษที� 15 เคยมนัีกบวชผูก้อ่ตั �งรูปแบบของฮนิด-ูธรรมะ นามวา่ Dhang Hyang 
Dwijendra ไดเ้ดนิทางมาที�วัดแหง่นี� และไดบ้รรล ุ“ โมกษะ” หลดุพน้รวมเป็นหนึ�งกบั
พระผูเ้ป็นเจา้ที�นี� อลููวาต ูจงึไดร้ับสมญานามวา่ “วดัที�มอีทิธพิลในการเป็นแนวทาง” 
ตามความเชื�อของชาวฮนิดหูมายถงึวัดที�ปกป้องบาหลใีหร้อดพน้จากความชั�วรา้ยทั �ง
ปวง  (การเที�ยวชมวัดนี� หา้มใสแ่วน่ตา ตา่งห ูสรอ้ย และใหร้ะวงักระเป๋า หมวก กลอ้ง 
หรอืไม่ควรนําของตดิตวัไป เนื�องจากที�บรเิวณวัดนี� มฝีงูลงิอาศัยอยูจํ่านวนมากและมนีสิยั
ชอบแยง่สิ�งของที�นักทอ่งเที�ยวตดิตัวมาโดยเฉพาะแวน่ตา) จากนั�นเดนิทางสูห่าดจมิบา
รัน หาดจมิบารนั(Jimbaran Beach) ชายหาดสดุแสนโรแมนตกิที�ตั �งอยูบ่นชายฝั�ง
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องบาหล ีหาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึ�งในชายหาดที�ดทีี�สดุในบาหล ี
นอกจากมชีายหาดที�ยาวและสวยงามแลว้ ยงัเป็นจุดชมพระอาทติยต์กที�สวยงามจุดหนึ�ง
ของเกาะบาหล ีบรเิวณชายหาดจะมรีา้นอาหาร ภัตตาคารมากมาย ที�รับนักทอ่งเที�ยวให ้



 
มาชมิอาหารทะเล 

เย็น  รบัประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran)(มื�อที� 2) Lobster คน
ละ 1ตวั (300g)อาหารทะเลสดที�จับจากชาวประมงจากหมู่บา้นพรอ้มชมความงดงาม
ของชายหาดรปูพระจันทรค์รึ�งเสี�ยวในยามเย็น หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก ยา่น
คตูา้ 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Neo Kuta Jelantik Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วันที่ 2 ชมโชวบ์ารองแดนซ ์- หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี - ภูเขาไฟบาตรู ์
ทะเลสาบบารต์ู - วดัปุราเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์– ตลาดปราบเซยีน 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื�อที�3) 

นําทา่นชมการแสดง ระบําสงิโต หรอื บารองเเดนซ ์ที�มชี ื�อเสยีงของบาหล ีเป็น
เรื�องราวที�สนุกสนานของการตอ่สูร้ะหวา่งความชั�วกบัความด ีจากนั�นไปชม อตุสาหกรรม
การผลติ และ เพน้ทผ์า้บาตกิ ชมการสาธติการทําผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอืแตล่ะ 
ขั �นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรอืเพน้ทล์ายตา่งๆไดฟ้ร ี ชมผา้บาตกิชั �นเยี�ยมที�
สง่ออกจําหน่ายทั�วโลก หลงัจากนั�นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นMas ชมการแกะสลกัไม ้
Sandra Wood และ ขั �นตอนการทําไมแ้กะสลกัเป็นงานฝีมอืดั �งเดมิ จนสมควรแกเ่วลา
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณี หมู่บา้นที�มอีากาศเย็นสบายตลอดทั �งปี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มื�อที�4) ทา่มกลางววิทวิทัศน์อนังดงามของ 
ภเูขาไฟบารต์รู ์ซ ึ�งอยูบ่รเิวณหมูบ่า้นคนิตามณี ตั �งอยูบ่นระดบัความสงู 1,717 เมตร 

บาย  ชม ภเูขาไฟกนูุงบารต์รู ์เป็นหบุเขาที�งดงาม มหีมอกปกคลมุอยา่งสวยงาม บรเิวณนี�จะ
มอีากาศเย็นตลอดทั �งปี ใกลก้บัภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบบารต์รู ์เป็นทะเลสาบซึ�งเกดิจาก
การยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บารต์รู ์ซ ึ�งมขีนาดใหญท่ี�สดุและตั �งอยูบ่นหลมุปลอ่งภเูขา
ไฟที�ยังคกุรุ่น นําทา่นสู ่วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) 
หรอื วดันํ �าพศุกัด ิ�สทิธ ิ� ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบั บอ่นํ�าศกัดิ�สทิธิ� ซึ�งปัจจบุันนี�ยงัมนํี�า
ผดุขึ�นมาตลอดเวลา เชื�อกันวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึ�นตอนที�เจาะพื�นพภิพเพื�อสรา้งบอ่นํ�า
อมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์วา่กนัวา่นํ�าในสระมอํีานาจในการรักษาโรคภัยตา่งๆ จงึมี
ผูค้นจํานวนมากพากันมาอาบชําระ  ลา้งร่างกายเพื�อรักษาโรคและเพื�อความเป็นสริมิงคล
แกช่วีติ จากน ั�นอสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงราคาถูกมากมายเชน่ 
ผา้พันคอ ผา้โสรง่พื�นเมอืง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกญุแจ ฯลฯ ที� ตลาด
ปราบเซยีน สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืง ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บเห็น
ชวีติชาวบาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางที�รถแลน่ผา่น ประทบัใจไปกบัชวีติความ
เป็นอยูท่ี�เรยีบงา่ยเหมอืนเชน่อดตีตลอดสองขา้งทาง จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�งที� ตลาดอู
บดุ ศนูยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของฝากราคาถกูมากมาย แบบที�ใครไดม้า
เยอืนเกาะแหง่นี�แลว้ตอ้งไมพ่ลาดการมาที�นี� 

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อที�5) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Neo Kuta Jelantik Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

วันที่ 3 วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู - ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานูบราตนั - วหิารทา
นาตล์อต 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม (มื�อที� 6)     

หลงัอาหารเดนิทางสู ่วดัปูราตามนัอายนุ (Pura Taman Ayun) หรอื วดัเม็งว ีราช
เทวสถานแหง่นี� เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตวูัดตั �ง
ตระหงา่นสงูใหญ่บง่บอกถงึความรุง่เรื�องในอดตีของราชวงศน์ี� กําแพงกอ่ดว้ยหนิสงู
แกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง ทา่นสามารถมองเห็นเมร ุหรอืเจดยีแ์บบบาหล ีที�มหีลาย
ขนาดเพื�อบชูาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้ารเรยีงชั �นของหลังคาที�แตกตา่งกนัไป วัดนี�มคีนํู�า
รอบลอ้มตามหลักความเชื�อวา่ที�สื�อถงึแดนสขุาวดแีบบฮนิด ูจากวัดเม็งวเีรานําท่านขึ�นสู่

ทางตอน เหนอืสู ่เขตเบดูกูล(Bedugul) ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของบาหลทีางใต ้
รวมทั �งภาพนาขา้วขั �นบันไดจากที�ราบสงูทางตอนเหนอื จากนั�นเรานําทา่นไปยัง 
ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพื�อไปสู ่วดัอลูนัดานูบราตนั(Pura Ulun Danu 
Bratan) เป็นวัดที�ตั �งอยู่บรเิวณกลางนํ�ารมิทะเลสาบ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟ วดันี�เป็นวัด
ที�เกา่แกท่ี�ชาวเบดกูลูสรา้งขึ�นเพื�อสักการะบูชาพระแมแ่หง่ทะเลสาบของพวกเขา จากนั�น
เราจะพาทา่นแวะตลาดผลไมข้องชาวเบดกูลุโดยเฉพาะสตอเบอรี�ผลใหญ่ หรอืผลไมอ้ื�นๆ
ที�หาชมิไมไ่ดใ้นเมอืงไทย เชน่ สละบาหล ี

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 7) 

บาย  ผา่น ชมนาขา้วข ั�นบนัไดอนัเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขั �นบนัไดแหง่นี�ถอืวา่เป็นววิที�สวย
ที�สดุในเกาะบาหล ีจากนั�นนําทา่นไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ที�มี
ชื�อเสยีงที�สดุและเป็นจดุที�มนัีกท่องเที�ยวถา่ยภาพมากที�สดุของเกาะบาหล ีวหิารนี�ตั �งอยู่
บนผาหนินอกชายฝั�งในเวิ�งอา่ว อันเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลื�น สิ�งที�ทําใหว้ัด
แหง่นี�มคีวามพเิศษเนื�องจากเมื�อชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็น
เสมอืนภาพของหอคอยสดํีาและไมช้อ่ใบที�ปกคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ย
ของภาพวาดจนี นอกจากนี�ทา่นยงัสามารถชื�นชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝั�ง
ขา้งเคยีง 

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อที�8)   

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Neo Kuta Jelantik Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 



 

วันที่ 4 บาหล-ีโรงงานกาแฟ -เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลยั  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�9) 

นําทา่นชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซื�อเป็นของฝาก
คนทางบา้น จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินูราลยั ระหวา่งทางผา่นชม 
อนุสาวรยี ์Ramayana 

11.55  เดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เที�ยวบนิที� FD397 

15.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมื�อ
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ั�วเครื�อง มฉิะน ั�น
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนั�นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิสว่นใดๆ 
รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื�องบนิดอนเมอืง-Denpasa-ดอนเมอืง ไปกลับ พรอ้มที�พัก 3 คนื พักหอ้ง
ละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่งๆ คา่รถ 
คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคุเทศก ์คา่นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรม์
วงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุรวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีนํ�ามัน
ของสายการบนิตามรายการ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ วันละ 5 USD  ตอ่ วนั ตอ่ 1 
ทา่น หรอื วนัละ 180 บาท ตอ่ วัน ตอ่ 1 ทา่น (4 วนั รวมเป็น 20 USD หรอื 750 บาท)สําหรับหวัหนา้
ทวัรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเท่าที�ทา่นประทับใจในการบรกิาร คา่สัมภาระที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ
20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไมต่ํ�ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั  **และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็เพื�อทําการประทบัตราผา่นแดน  กรณุาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงของทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 



 
เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบั
การจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิ : เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�นจากสายการ เมื�อทา่นตกลงจองทวัร ์ชําระคา่จอง หรอื
ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิท ั�งหมด หรอืบางสว่น ไมว่า่กรณีใดๆ 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบใุน
โปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ  



 
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ด ้
ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง 

15. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่น ั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
17. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

  

 


