
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE: FD87 ทัวร์บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน 
บาหล ีเกาะสวรรค์บนดิน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา  

ชมพระอาทิตย์อัสดงทีอู่ลวูาตู พร้อมชม ระบ าสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหาร
ศักดิ์สิทธิ ์วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน  า “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้ง

สินค้าพื นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า 

     🌸🌸พักย่านคูตา 3คืน 🌸🌸เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว  

                เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

2-12 ป ี

 

พักเด่ีย

เพิม่ 

จ านวน 

1-4 ม.ีค.61 17,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

 

4,500 20 

15-18 มี.ค.61 16,888 
 

4,500 20 

5-8 เม.ย.61 17,888 
 

4,500 20 

12-15 เม.ย.61 21,988 
 

4,500 20 

3-6 พ.ค.61 16,888 
 

4,500 20 

24-27 พ.ค.61 16,888 
 

4,500 20 

14-17 มิ.ย.61 16,888 
 

4,500 20 

26-29 ก.ค.61 18,888 
 

4,500 20 

9-12 ส.ค.61 16,888 
 

4,500 20 

11-14 ต.ค.61 17,888 
 

4,500 20 

25-28 ต.ค.61 17,888 

 

 

 

4,500 20 



 

 
 

วันแรก        ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน  
                                                                                                                        ---,เที่ยง,เย็น                      
 

04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น 3  เคาน์เตอร์

สายการบิน  Thai Air Asia เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร พร้อม
ข้อแนะน าข้ันตอนจากเจ้าหน้าที่ (กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่าน

เองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  

06.10 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD396 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ

ท่าน ต้อนรับสู่เกาะบาหลี บาหลี เป็น เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซ่ึงมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่

ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

  จากน้ันน าท่านชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่

บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที

งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี วัดอูลูวาตู  (Pura 

Uluwatu) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูก

สร้างขึ้นตรงส่วนปลายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูรู

วาตู โดยมีฉากด้านหลังเป็นแผ่นฟ้าและผืนน้ าแห่งท้อง

ทะเล วัดตั ้งอยู ่ทางส่วนปรายทางทิศใต้ของบาหลี ในเขต South Kuta ห่างจากเดนปาซาร์ 

ประมาณ 30 กิโลเมตร เคยมีนักบวชผู ้ก ่อตั ้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ นามว่า Dhang Hyang 

Dwijendra ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และได้บรรลุ “ โมกษะ” หลุดพ้นรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็น

เจ้าที่นี่ อูลูวาตู จึงได้รับสมญานามว่า “วัดที่มีอิทธิพล

ในการเป ็นแนวทาง” ตามความเชื ่อของชาวฮินดู

หมายถึงวัดที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความชั่วร้าย

ทั ้งปวง  (การเที่ยวชมวัดน้ี ห้ามใส่แว่นตา ต่างหู สร้อย 

และให้ระวังกระเป๋า หมวก กล้อง หรือไม่ควรน าของติดตัว

ไป เน่ืองจากที่บริเวณวัดน้ี มีฝูงลิงอาศัยอยู่จ านวนมากและ

มีนิสัยชอบแย่งสิ่งของที่นักท่องเที่ยวติดตัวมาโดยเฉพาะ

แว่นตา) จากน้ันเดินทางสู่  หาดจิมบารัน (Jimbaran 

Beach)  ชายหาดสุดแสนโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียง

ใต้ของบาหลี หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี 

นอกจากมีชายหาดที่ยาวและสวยงามแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่

สวยงามจุดหน่ึงของเกาะบาหลี บริเวณชายหาดจะมีร้านอาหาร ภัตตาคาร

มากมาย ที่รับนักท่องเที่ยวให้มาชิมอาหารทะเล  

เย็น  รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบารัน  

เมนูพิเศษ Lobster คนละ 1ตัว (300g) อาหารทะเลสดที่จับจาก

ชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์คร่ึง

เสี้ยวในยามเย็น หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ที่พัก ย่านคูต้า  

: น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NeoKutaJelantik Hotelหรือระดับใกลเ้คียงกัน: 

วันที่สอง    โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบบาร์ตู -                 
                 วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน                  เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

น าท่านชมการแสดง ระบ าสิงโต หรือ บารองเเดนซ์ ที่มี
ชื่อเสียงของบาหลี เป็นเร่ืองราวที่สนุกสนานของการต่อสู้
ระหว่างความชั่วกับความดี  จากน้ันไปชม อุตสาหกรรมการ
ผลิต และ เพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการท าผ้าบาติกแบบ
บาหลี เป็นงานฝีมือแต่ละ ข้ันตอน และท่านสามารถน า เสนอ 
หรือเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี  ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออก
จ าหน่ายทั่วโลก  หลังจากน้ันเดินทางสู่ หมู่บ้านMas ชม
การแกะสลักไม้  Sandra Wood และ ข้ันตอนการท าไม้
แกะสลักเป็นงานฝีมือดั้งเดิม  จนสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ 



 

หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิว

ทิวทัศน์อัน   งดงามของ ภู เขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณ
หมู่บ้านคินตามณี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร 

บ่าย       ชม ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปก
คลุมอย่างสวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับ
ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการ
ยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดและ
ตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น น าท่านสู่ วัดปุรา
เตียร์ตาอัมปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรือ วัดน  าพุศักด์ิสิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบ
กับบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงปัจจุบันน้ียังมีน้ าผุดข้ึนมาตลอดเวลา 
เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้าง
บ่อน้ าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ า  ในสระมี
อ านาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงมีผู้คนจ านวนมากพากันมา
อาบช าระ  ล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต จากน้ันอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซ้ือสินค้า
พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง 
กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาด
ปราบเซียน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง 
ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอด
สองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่
เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง จากน้ันน าท่าน 
ช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและ
ของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งน้ี
แล้วต้องไม่พลาดการมาที่น่ี 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

                     : น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Neo Kuta Jelantik Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน:  านาต์ลอต                      

วันที่สาม     วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                          เช้า,เที่ยง,เย็น 
เช้า            บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม   

หลังอาหารเดินทางสู่ วัดปูราตามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี ราชเทวสถานแห่งน้ี 
เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตู
วัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเร่ืองในอดีตของ
ราชวงศ์น้ี ก าแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง  
ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลาย
ขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่
แตกต่างกันไป วัดน้ีมีคูน้ ารอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อ
ถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเราน าท่านข้ึนสู่ทางตอน 
เหนือสู่ เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพ
ของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวข้ันบันไดจากที่ราบสูง

ทางตอนเหนือ จากน้ันเราน าท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่ วัดอูลันดานูบ
ราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ าริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ 
วัดน้ีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างข้ึนเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา จากน้ันเรา
จะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอร่ีผลใหญ่ หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ใน
เมืองไทย เช่น สละบาหลี  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย       ผ่าน ชมนาข้าวข้ันบันไดอันเขียวขจีวิวของนาข้าข้ันบันได

แห่งน้ีถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลีจากน้ันน าท่านไป

ยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียง

ที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ
บาหลี วิหารน้ีตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิด
จาก  การกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ท าให้วัดแห่งน้ีมีความ
พิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะ
เห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบที่ปกคลุม
หน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาด  จีน นอกจากน้ีท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยาม
อัสดงได้จากชายฝ่ังข้างเคียง 

ค่ า              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  



 

                  : น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกลเ้คียงกัน : 
 

วันที่สี ่            บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง    เช้า                                                                                                                                                                                     

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีให้ท่านไดเ้ลอืกชมิและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน จน
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนูราลัย  ระหวา่งทางผา่นชม อนุสาวรยี์  Ramayana  

11.55 น. เดินทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA  เที่ยวบินที่  FD397 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
  
 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดังนั นเมื่อท่านตกลง
เดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ 
กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท าการจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะนั นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั งสิ น กรณีกรุ๊ปออก
เดินทางไม่ได้ 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว ค่าทัวร์ที่จา่ยให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู้
จัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานที่ตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิไมค่ืนเงินสว่นใดๆ รวมทั้งคา่ตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
อัตราค่าบริการรวม คา่ตัว๋เคร่ืองบินดอนเมอืง - Denpasa  - ดอนเมอืง ไปกลบั พร้อมที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3  
ท่าน  อาหารทัวร์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามรายการ) บตัรท่องเที่ยวสถานทีต่่าง ๆ ค่ารถ คา่จอดรถ ค่าทางดว่น 
ค่ามคัคเุทศก ์ ค่าน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  คา่ประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่
รักษาพยาบาลจากอุบตัิเหต ุ รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และค่าภาษีน้ ามันของสายการบินตามรายการ 

 
 
 

ราคาทัวร์ไม่รวม คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวชี่องพเิศษ ค่าท า
หนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  วันละ 5 USD  ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน  หรือ วันละ 180 บาท 
ต่อ วัน ต่อ 1 ทา่น (4 วัน รวมเป็น 20  USD หรือ 750  บาท)ส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทยน้อยหรือมากเท่าที่ท่าน
ประทบัใจในการบรกิาร  ค่าสมัภาระทีห่นักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษี
การบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายกุารใช้งานไม่ต่ ากวา่  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลบั  **
และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเต็มเพื่อท าการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั น
ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของทา่น*** 
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

เงื่อนไขในการจอง   มัดจ า ภายใน 2 วันท าการ  และ ช าระส่วนทีเ่หลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วนั
ล่วงหน้า (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลกิการเดินทาง) 

   

 

การยกเลกิ : เน่ืองจาก เปน็ราคาโปรโมชั่นจากสายการ เมื่อทา่นตกลงจองทวัร์ ช าระค่าจอง หรือช าระเงินค่า
ทัวร์เต็มจ านวนแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินทั งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 

 
 

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไมถ่งึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด  



 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพกั  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7วันกอ่นการ
เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมส่ามารถจัดการได้ลว่งหนา้ได้  
10. มัคคเุทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผู้มอี านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปปิ้งแตล่ะสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดินทางในบางคร้ังทีต่้องเร่งรีบ เพื่อให้ไดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่วันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง  
15. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไวส้ าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบตัิเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที่ยว เทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่าน
สามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
16. มัคคเุทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผู้มอี านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  
17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 


