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 บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 

 ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
 ภูเขาไฟท่ีงามท่ีสุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าข้ึนบาหลีสวิงค์แลว้) 

 ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
 น าชมวัดศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในบาหลี “เบซากิห์” 
 ชมงดงามของ “วังสลุต่าน” วังของกษตัริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน 

 พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4 ดาวแท้ ) 
 ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถ่ินท่านละ 500 GR 
 ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL 

 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE 
 รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว 

*****12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (D)  
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05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  

08.50 น. น าท่านบนิลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน

ที TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่

สนามบิน น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนสสาวรีย์มหาภารตะ  

สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี  ผ่านชมอนสสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika 

Plaza หลังจากน้ันเดินทางเข้าชม อนสสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 

Cultural Park สวนพระวิษณุ อนสสาวรีย์

ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจากรูปสักการะ

ของพระวิษณส พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้น

พระวิษณส(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้า

สูงสสดของชาวฮินดู ข่ีนกครสฑ (นกอินทรีย์) 

เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรภีาพของ

ชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มี

ความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาด

น้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณสแห่งน้ีมีความ

กว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่ง

น้ียังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย 

ต่อจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ต้ังอยู่บนหน้าผาสูงเหนือ

มหาสมสทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมสมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนสมาน ลิง

มากมายทีม่าชสมนสมกันที่วิหาร (กรสณาระวังแว่นตา  ปากกา  หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดย

เด็ดขาด)    

  

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนู

กุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระ

อาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมสทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสอง ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – 
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ (BLD) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บสโรพสทโธ 

“BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนา

พสทธที่ใหญ่ที่สสดในโลกสร้างข้ึนโดยกษัตริย์

แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบ

มหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราว

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพสทธศักราช 1393 

ต้ังอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบ

เกฑส ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ าโปรโก ห่าง

จากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

40 กิโลเมตร มหาสถูปบสโรพสทโธ อันงดงาม

น้ันรังสรรค์ข้ึนด้วยความรักความศรัทธาอย่าง

เปี่ยมล้นต่อพระพสทธศาสนาของชนชาวศรี

วิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวาง

อย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัย

ถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้าง

ข้ึนจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหล่ียม

จัตสรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซส้มประตูข้ึนสู่มหาเจดีย์ ซึง่มีทัง้หมด 

10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ส่วนฐาน

ของบสโรพสทโธ ประกอบด้วยข้ันบันไดใหญ่ 4 ข้ัน ก าแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 

ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถงึความเป็นมนสษย์ทีย่ังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสสข 

สนสกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ ส่วนน้ีจัดอยู่ในข้ันกามภูมิ ในส่วนที่สอง คือ

ส่วนบนของฐานน้ัน ผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเก่ียวกับพสทธประวัติและชาดก

ต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนน้ีถือเป็นข้ันรูปภูมิ คือข้ันตอนที่มนสษย์หลสดพ้นจากกิเลส

ทางโลกมาได้บางส่วนส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมทีม่ีเจดีย์ทรงระฆังคว่ า จ านวน 72 องค์ 

แต่ละองค์บรรจสด้วยพระพสทธรูป ต้ังเรยีงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึง่เป็น

สัญลักษณ์สสดยอดของบสโรพสทโธ จ านวน 72 น้ัน หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถงึ รูป 

18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรปูบัวผลิบานน้ันบ่งบอกถึงการรู้ต่ืน

และเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่น้ันภายในไม่ได้บรรจสสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง 

อันถึงที่สสดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนน้ีถือเป็นข้ันอรูปภูมิ ที่มนสษย์

ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากน้ันน าท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการท า

เครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากน้ันน าท่านชม วัดปะวน (Candi 

Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างข้ึนเป็นที่ส าหรับเก็บน้ าศักด์ิสิทธิ์เพื่อช าระล้างจิตใจก่อนเข้า

ไปสู่มหาวิหารบสโรพสทโธ จากน้ันน าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่

เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เล่ียกันกับบสโรพสทโธ โดยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์ไศ

เลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งน้ีต้ังอยู่ที่หมูบ่้าน Mendut ห่างจากกลส่มวัดบสโรพสทโธ 

ประมาณ 3กิโลเมตร พระอสโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัด

แห่งน้ีถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 

ในปัจจสบันยงัมพีระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดน้ี ซึ่งในระหว่างการบูรณะบสโรพสทโธ นักโบราณคดีก็

พากันประหลาดใจทีพ่บว่า วัดทั้ง 3 แห่งน้ี ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ท าให้นัก

โบราณคดีส่วนหน่ึงเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหน่ึงของบสโรพสทโธ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่าน ชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ าค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่

กษัตริย์องค์สสดท้ายจะล้ีภัยและเปล่ียนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการ

ต่างๆ  และห้องเก็บโบราณวัตถสและสิ่งล้ าค่าสมัยก่อน  ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษา

และมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง จากน้ันน าท่านสู่ 
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พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มคีวามสวยสดงดงามแปลกตาจาก

พระราชวังทั่วไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ าล้อมรอบวัง และมีความสวยงาม

แตกต่างกันจากพระราชวังอ่ืน ๆ   ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับ

แหล่งน้ า และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการด ารงชีวิต  

 จากน้ันน าท่านชม วัดพรามนันต ์ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็น

ต านานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นก าเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรยีงรายกัน

อย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ต านานเทพแห่ง

ฮินดู จากน้ันน าท่าน  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางไปสนามบินเดนปาร์ซา เมืองบาหลี 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เดนพาซาร์ โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

    น าท่านเข้าพักท่ี รร. ในเกาะบาหลี 

 

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามวันท่ีสาม    บาหลี บาหลี ––  วัดวัดเม็งวี เม็งวี --  วัดอุลัน ดานู  --  น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    

HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาล้อตวิหารทานาล้อต  ((BBLLDD))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สสด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็น

วัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมง็วี

เท่าน้ันถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบบริเวณวัดอัน

งดงาม 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ต้ังอยู่ในมสนดสคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณ

สองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบสดซึ่งได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ส าหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ 

 น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็น

เส้นทางสู่ความสงบสสข และเป็นอีกนึงที่ไฮไลท์ที่คนริยมมาและมีชื่อเสียงอย่างมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชม

สวนผลไม,้ ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่

บ้านดัชท์และ ปสระอันที่งดงามสองข้าง

ทางข้ึนภูเขา 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 

4 300 ฟสตจากระดับน้ าทะเล ต้ังอยู่บริเวณ

กลางน้ าริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็น

ภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกค่ันด้วยปสยเมฆสี

ขาว บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมี

ลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงทีร่ี

ยกว่าเมรส มสงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผสักับอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งปี วัดแห่งน้ีต้ังอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทส่งนา

ข้ันบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมรีีสอร์ทให้นักท่องเทีย่วที่ต้องการ

ธรรมชาติแบบทส่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้

เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ าสร้างความ

ต่ืนเต้น เช่น สกีน้ า การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชา

เทพเจ้าแห่งมหาสมสทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในครสิ์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริม

มหาสมสทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักด์ิสิทธิ์ 

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

  

วันท่ีสี่ วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ าพุศักดิ์สิทธ์ิ – Bali Swing  

(BLD) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางสูวั่ดเบซากิห์  (หากวัดปิดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตสภูเขาไฟ ขอ

เปล่ียนโปรแกรมเป็นวัดบาร์ตูร์แทน) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความส าคัญที่สสด และถือว่าศักด์ิสิทธิ์

ที่สสดเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากีห์ต้ังอยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็ม

คนที่นี่ยกให้เป็นวัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมือง  มีอาณาบริเวณ

กว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่น้อยรวมอยู่ด้วยกันถึง 22 

วัดตรงกลางคื  อวัดใหญ่สสด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกสนสง อา

กสง ด้วยความสูง 3142 เมตร สูงที่สสดในบาหลี เพิ่งระเบิดครั้ง

สสดท้ายเมื่อปี 2506 ในส่วนของวัดเบซากิห์น้ัน วัดที่ใหญ่ที่สสด 

ส าคัญที่สสดต้ังอยู่ตรงกลางมีนามว่า วัดเปนาทารัน อากสง วัดน้ีจะ

คึกคักมากที่สสดช่วงงานเทศกาล ปีหน่ึงๆจะจัดกันถึง 50 ครั้ง 

ผู้คนนับร้อยนับพันในชสดแต่งกายสไตล์บาหลี พากันแห่แหนมา

ท าพิธีท่ามกลางความงามของวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 

ตลอดจนภาพของภูเขาไฟที่น่าประทับใจเป็นฉากเบื้องหลัง  

วัดเบซากิห์ต้ังอยส่บนความสูง 1000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล บนเส้นทางข้ึนเขาสู่ปากปล่อง

ภูเขาไฟกสนสง อากสง ช่วงเวลาเที่ยวชมเหมาะทีส่สดคือตอนเช้า เพราะเมื่อเริ่มสายข้ึนเรื่อยๆเมฆ

หมอกจะพากันมาปกคลสมจนไม่สามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังคลาคล่ าไป

ด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาชื่นชมความงามอย่างมากมาย ขณะเดียวกัน แม้วัดเบซากิห์ถือ

เป็นวัดส าคัญที่สสดของบาหลีก็ตามที แต่มีเรื่องน่าผิดหวังหลายอย่างเพราะบรรดา

นักท่องเที่ยวจะถูกกันไม่ให้ย่างกรายเข้าไปเทีย่วชมภายในได้เหมือนที่อ่ืนๆอีทั้งยงัต้องแข่ง

กับเวลาก่อนที่เมฆหมอกจะแผม่าปกคลสม ตรงกลางซึ่งเปน็วัดใหญ่ ใช้ประกอบพิธีส าหรับชน

ชั้นวรรณะสงู ห้ามบสคลที่ไมไ่ด้นับถือศาสนาฮินดูเข้าไปอย่างเด็ดขาด ก่อนเดินทางข้ึนสู่

เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

บ่าย น าท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวล

เทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ทีย่ังคงรอวันปะทสอยู่ตลอดเวลา ชม

ทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่าน

ได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค์ 

หลังจากน้ันเดินทาง สู่วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษ

ที่ 13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศ์

กษัตริย์เท่าน้ัน ชมบ่อน้ าพสศักด์ิสิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผสดข้ึนจากใต้

ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่

ศักด์ิสิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ า

เป็นสระศักด์ิสิทธิ์ มีน้ าไหลพส่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง 
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ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ าที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  

เดินทางเท่ียวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าข้ึนบาหลีสวิงค์แล้ว)  

ท้าทายความต่ืนเต้นด้วยการน่ังชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างน่ังชิงช้า

โดยมฉีากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจสดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น 

รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Bebek Dirty Duck 

 

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า Shopping – กรุงเทพฯ   (BL) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

 จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน 

 น าคณะแวะถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH 

เท่ียง น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะทีง่ดงาม  

   ......... น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.10 น.  น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG432 

19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

******************************* 

 “มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

APR-2020 
  

  

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด ์หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

10-14 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

11-15 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

 
 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตใหเ้จ้าหน้าท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

จองแล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ าหรือเต็มจ านวน 
เพราะกรุ้ปน้ีมีการซ้ือตั๋วภายใน 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง เน่ืองจากเป็น
ราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรสณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายสใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรส๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทสกมื้อที่ระบสในรายการ  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 บริษัทได้ท าประกันอสบัติเหตสให้กับลูกค้าในวงเงิน 1 000,000 บาท  

(ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตสการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรอง
แพทย์และใบเสรจ็รับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมนอกรายการ 

 ค่าท าเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าน้ าหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน   ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความ

พึงพอใจ 

 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับข้ึนแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 

ผู้โดยสารจะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ 
 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคยีงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  
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มัดจ าท่านละ 10,000 บาท และกรุณาช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หากช าระล่าช้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการ
ช าระผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ี 

 
 
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคสมของเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ อาทิ การนัดหยสดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอสบัติเหตสต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายสใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 
หมายเหต ุ

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบสตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทาง
โรงแรมตามขั้นตอน ในบางคร้ังโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทาง
บริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 

Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตาม
เงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตสจ าเป็นสสดวิสัย
จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตสสสดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยสดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ 

ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิ
ในทสกกรณี  
 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตสการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคสมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย  การถูกท าร้าย  การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอสบัติเหตสต่างๆ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 


