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แล้วคุณจะรักบาหลี   เท่ียวบาหลี 4วัน 3คืน 

             

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก   : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –วัดอูลูวาตู 

03.15 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบินแอร์เอเชีย 
โดยมี เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน จากนั้น น าคณะ ผ่าน ต.ม. แล้ว 
ไปรอขึ้นเครื่อง 

06.15 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย  

                       เที่ยวบินท่ี FD 396 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหล ี(เวลาของบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) “เกาะบาหล”ี ตั้งอยู่เกือบ
กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนเีซีย เป็นเกาะที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกบัวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง
ได้สบืทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจานวนมาก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิชายหาด
ที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าท่ีมีความอดุมสมบูรณ ์และการด าเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวธิีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม รับ
กระเป๋าเรียบร้อย  

13.30  น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ. ร้านอาหาร 
เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu) วัดอูลูวาตู (Pura Ulu Watu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุด
ในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู โดยมีฉาก
ด้านหลังเป็นแผ่นฟ้าและผืนน้ าแห่งท้องทะเล วัดตั้งอยู่ทางส่วนปรายทางทิศใต้ของ
บาหลี ในเขต South Kuta ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้า
ผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10  และในสมัยศตษวรรษที่ 15 เคย
มีนักบวชผู้ก่อตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ นามว่า Dhang Hyang Dwijendra ได้
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เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และได้บรรลุ “ โมกษะ” หลุดพ้นรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าที่นี่ 
อูลูวาตู จึงได้รับสมญานามว่า “วัดที่มีอิทธิพลในการเป็นแนวทาง” ตามความเช่ือของชาว
ฮินดูหมายถึงวัดที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความช่ัวร้าย  

19.00 น. รับประทานอาหาร พิเศษ! อาหารทะเลสไตส์บาหลี ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก  
ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน Lobster 250 g. 
เดินทางเข้าสูโ่รงแรม Best Western Kuta Beach Hotel เช็คอินเข้าสู่โรงแรม 
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   ณ. โรงแรม  Best Western Kuta Beach Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่อง  : บารองด๊านซ์ –หมู่บ้านแกะสลัก – ผ้าบาติก – กาแฟ Kopi Lowak -วัดน้ าพุศักดิ์สิทธ์ิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี 
“บารองด๊านซ์” ชมการร่ายร าระบ าสิงโตเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความดีและรังดา 
วิญญาณร้าย ระบ ากริช และการแสดงของวง ‘เกมมะลัน” มโหรีของบาหลี และ
เรื่องราวน่าสนุกสนานเกีย่วกับต านานเทพเจ้า จากนั้นน าท่านเดินทางไป Topati ชม
อุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ผา้บาติก ชมการสาธิตการท าผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แตล่ะขั้นตอน ชมผ้าบาติกที่เป็น
สินค้าช้ันเยี่ยมที่ผลิตและส่งออกจ าหน่ายทั่วโลก  

จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนยภาพสองข้างทาง การท านาบนไหล่เขาแบบข้ันบันไดเขียวขจดี้วย
ต้นข้าวท่ีปลูกเรยีงรายแบบขั้นบันได ผ่านชม “ปุระ” อันงดงามของบาหลี จากน้ันน าท่านชม การผลติกาแฟและเลือกซื้อสินค้าที่
โรงงานกาแฟ น าท่านเดินทางขึ้นสูค่ินตามณ ีตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอณาจักรยุคต้นๆ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี 

บ่าย น าท่านชมความงาม ภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเชื่อกันว่าเป็นที่สถติของมวลเทพ
เจ้าต่างๆ ทะเลสาบกูนุง บาตูร์ เปน็ทะเลสาบท่ีเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ดา
เนา บาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุและตั้งอยู่บนหลมุปล่องภเูขาไฟท่ียังคุกรุ่นคือ กูนุง 
บาตูร์ ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสู่วัดน้ าพุ
ศักดิ์สิทธ์ิ  

เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่าน้ัน ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีต้นน้ ามาจากภเูขา
ไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเช่ือว่า เมื่อใครได้อาบน้ าศักดิ์สทิธ์ินี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะท าให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง 
เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไมเ่หมือนใคร ท่าน
สามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซยี ท่ีตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านชายหาดกูต้า 
แหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว  

ค่่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ. ร้านอาหาร  
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 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   ณ. โรงแรม  Best Western Kuta Beach Hotel หรือเทียบเท่า     

วันที ่  : วัดเม็งวี – วัดอูลัน ดานูบราตัน – วิหารตานะห์ ล็อต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็น
วัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์เม็งวี
เท่านั้นถูกสร้างในครสิต์ศตวรรษที่ 17 ก าแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสงู แกะสลักลวดลาย 
หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านในออกแบบตกแต่งในสไตล์บาหลี มีคูน้ าล้อมรอบ ตัววัด 

น าท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป ีเทือกเขา เบดูกัล ผ่านชมไร่ผัก, ผลไมเ้มืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่
ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร Labhaga Restaurant ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี 

น าท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียก
สั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดาน ูบราตัน เป็นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีที่อยู่
ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้าทะเล มีฉากหลังเป็นภเูขาไฟสูง
ทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสขีาว วัดนี้สร้างตั้งแตส่มัยศตวรรษที่ 17 
เพื่อใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮนิดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน้า ไม่สามารถเดินข้ามไปยงัวัดได้ มีลักษณะเด่นตรง
ศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงท่ีรยีกว่าเมร ุมุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ช้ัน สวยงามมากท่านจะได้สมัผสักับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัด
แห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดตา่ลง เป็น
ทะเลสาบท่ีมีชื่อเสยีง 

สมควรแกเ่วลาน าท่านชม "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหล"ี  

วิหารตานะห์ ล็อต (Pura Tanah Lot) ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ล็อต 
แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งน้ีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและ
จักรวาล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดนิบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลืน่กัดเซาะ หอสี
ดาและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห ์ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอัน
ประณตีของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือท่ีอาศัยของงูศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดย
ไม่ถูกรบกวน เวลาน้าขึ้นจะดูเหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ าลดสามารถเดินขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง 
ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเล
ยามอาทิตย์ใกลล้าลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม  

18.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   ณ. โรงแรม  Best Western Kuta Beach Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที ่  : Bali Mall Galeria Kuta Area – บาหลี - กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศยั ณ. ร้านขายของฝาก  
 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนินานาชาติงูระห์ไร 

แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลักษณ์ของบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 
ตัว เป็นอนุสาวรยี์สีขาว เรื่องราวความขัดแย้งของสองตระกลู 

12.00  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD397 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.25 เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

20-23 Aug 2018  19,999  19,999 19,999 5,000 4,500 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนัน้เมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถ
เปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด
โดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท่าการจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 

ประกาศส่าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวรท์ี่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบิน
และสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บรกิารตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือไดร้ับการ
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-Denpasa-ดอนเมือง ไปกลับ พร้อมที่พัก 3 คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และ
เย็นหรือค่ าตามรายการ) บตัรท่องเที่ยวสถานท่ีต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุ
ตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ ามันของสายการบินตามรายการ 

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิป
มัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 5 USD  ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน หรือ วันละ 180 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (4 วัน รวมเป็น 20 USD หรือ 750 บาท)ส าหรับ
หัวหน้าทัวร์ไทยน้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจในการบริการ ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่า
ภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่่ากว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเตม็เพื่อ
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ท าการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่ับผดิชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

เง่ือนไขในการจอง  มัดจ่าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และช่าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า 
หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิก : เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นจากสายการ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ ช่าระค่าจอง หรือช่าระเงินค่าทัวร์เต็มจ่านวนแล้ว ไม่สามารถขอคนื
เงินทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงิน
มัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดั
ในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพ่ัก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได้  

9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บรษิัทฯไมส่ามารถ
จัดการไดล้่วงหน้าได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น  
11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการ
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ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ  

12. กรณตี้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิง
แต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ 
เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทาง 

15. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว 
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านไดเ้ข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุ้มครองให้ละเอียด) 
16. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น  
17. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ 

 


