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❖ บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
❖ ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะ

บรรยาย 
❖ ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
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❖ ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของพทุธสถานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก“บโุรพทุโธ” 
❖ ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
❖ พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 

❖ ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสสไตลบ์าหล ี
❖ ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

❖ รวมคา่ต ัว๋ภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพ -  บาหล ี- อนสุาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอลูวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  

 (-/L/D) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี ประต ู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความ

สะดวกแกท่กุทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง

เสรฟิพรอ้มน า้ด ืม่ 1 ขวด 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหรั์ย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ที่

บาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนึง่ช ัว่โมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสเมนูอาหารบาหลทีอ้งถ ิน่ 

บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอลูวูาต(ูPuraUluwatu) 

หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบาหลทีีถ่กูสรา้งขึน้ตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรขุระบรเิวณ

หาดอลูวูาตสูงูตระหงา่นเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร ์ ประมาณ 30 

กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นหนา้ผาทีม่คีวามสงูถงึ 76 เมตรเป็นวดัหลักประจ าทอ้งทะเลทีช่าว

บาหลแีทบทกุคนเคารพบชูา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นได ้

ชมความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตัดกับ

ทอ้งทะเลสคีราม 

น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวฒันธรรมบาหลทีีม่รีปูป้ันของพระวษิณุและนก Garuda (ครฑุ) อกีหนึง่แลนด์

มารค์ส าคัญ โปรเจคใหญข่องทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานทีีจั่ดงาน พักผอ่นสถานที่

แหง่นีส้รา้งตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ู ทีช่าวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมาก

ทีส่ดุและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวฒันธรรมของชาวบาหล ี สวนนีส้รา้ง

ขึน้เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ พระนารายณ์กับครฑุ มรีปูป้ัน

ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครฑุอันงดงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก พระวษิณุมี

ความสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่น

รปูป้ันครฑุอยูด่า้นหลังรปูป้ันพระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูป้ัน
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แขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ 

ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล 

ของสดสดทีจั่บจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูครึง่

เสีย้วพระจันทรใ์นยามเย็นปัจจบุัน หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุใน

บาหล ี นอกจากนีบ้นหาดยังมรีา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็น

จ านวนมาก หากคณุอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม ่ ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ป ู ปลา 

หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กันดกีบักับน ้าจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 

วนัทีส่อง บาหล ี  - ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงั

สลุตา่น - ปราสาทสวนน า้ – บโุรพทุโธ – วดัปะวน - วดั
เมนดตุ  (BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

……… น.  ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิ....... เทีย่วบนิที ่…….. 

……… น.  เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 

• น าทา่นชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนา

ฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอนิโดนเีซยี ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยา

การต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กโิลเมตร ตัววดันัน้สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 

1390 แตห่ลังจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตัววดัก็ถกูทอดทิง้และถกูปลอ่ยใหท้รดุ

โทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเริม่บรูณะวดั

ขึน้มา การบรูณะของสิง่กอ่สรา้งหลักสิน้สดุลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน

ปัจจบุัน ปรัมบานันถกูยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้า่เป็นหนึง่ในศาสนสถาน

ในศาสนาฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตัววดัโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและ

ความใหญโ่ตของปรางคซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 47 เมตร 

• เยีย่มชม พระราชวงัสลุตา่น(SultanPalaceหรอื

KratonNgayogyakarta) สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่ 14ตร.กม. 

โดยสลุตา่นฮาเมงกบูโูวโน ที ่ 1 ตามคตแิบบฮนิด ู ซึง่สมมตวิา่พระราชวงัเป็น

ศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวงัมปีระต ู9 ชัน้ หมายถงึทวารทัง้ 9 ของ

มนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวงัแหง่นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต ์

ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทับของสลุตา่นยอกยาการต์าตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน (ใน

ปัจจบุันนีไ้มไ่ดป้ระทับอยูถ่าวรแลว้) ภายในพระราชวงัมสีถาปัตยกรรมและ

สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกัน 
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มกีารจัดหอ้งตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอก

ยาการต์าใหไ้ดรั้บรู ้ และมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่

มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนน า้ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลบั

ซบัซอ้น โดยปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มัยสลุตา่นองคแ์รก

ของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิน้ตอนสมัยสลุตา่นองคท์ี ่2 ชือ่ของ Taman Sari มา

จากภาษาชวาโดยค าวา่ taman หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะ

และ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดังนัน้ ชือ่ของ Taman Sari จงึ

หมายถงึ สวนแหง่ความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้า ได ้

แบง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกัน คอื สว่นที ่1 ทะเลสาปSegaranอยูท่างทศิตะวนัตก สว่น

ที ่2 ทีส่ าหรับอาบน ้า อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกวา่ UmbulBinangun

สว่นที ่ 3 ไดส้ญูหายไปแลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati

ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทีอ่าบน ้า สว่นที ่4 อยูท่างทศิตะวนัออก  

* เดนิทางสู ่ มหาสถปูโบโรบดูรู ์หรอื บาราบดูรู ์คนไทยรูจั้กในชือ่ บโุรพทุโธ เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอนิโดนเีซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะ

ชวา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมาเกอลงั หา่งจากยอกยาการต์าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนอืราว 40 

กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบโุรพทุโธเป็นศาสนสถานของ

ศาสนาพทุธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวดัของกัมพชูาซึง่เป็นทัง้ศาสนสถานของ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละศาสนาพทุธ บโุรพทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธ

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพทุโธเป็น

มรดกโลก   

* สกัการะ วดัปะวนหรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ Candi Pawonมขีนาดเล็กแตเ่ป็น

สถานทีป่ฏบิัตธิรรมของพทุธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์

แบบ คณุจะประทับใจในความสมมาตรทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้ เมือ่

หวนนกึวา่วดันีส้รา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชมฝีมอืการกอ่สรา้งวดัอันน่าทึง่ 

ขณะครุน่คดิถงึจดุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดทีย่ังเป็นปรศินาลกึลับมาจนถงึ

ปัจจบุันวดัแหง่นีก้อ่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 9 เชน่เดยีวกับวดัทางพทุธศาสนาทีม่ี

ขนาดใหญก่วา่อกีสองแหง่คอื วดัเมนดตุและวดับโุรพทุโธ เชือ่กันวา่ วดัทัง้สามแหง่นี้

มคีวามเกีย่วพันกันในเชงิสญัลักษณ์ เนือ่งจากสรา้งในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน 

แตย่ังไมท่ราบถงึลักษณะของความเชือ่มโยงนีอ้ยา่งแน่ชดั รวมถงึวตัถปุระสงค์

เริม่แรกในการกอ่สรา้งวดัปะวน อยา่งไรก็ด ี มหีลักฐานบางอยา่งบง่ชีว้า่วดัแหง่นีเ้คย

ใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แตไ่มอ่าจระบตุัวตนของ

กษัตรยิห์รอืราชนิทีีถ่กูฝังไวท้ีน่ีไ่ด ้ 

• น าทา่นชม วดัเมนดตุ Candi Mendut ซึง่อยูห่า่งจากบโุรพทุโธราว 3 

ก.ม. เชือ่กันวา่ ทีน่ีเ่ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีชูาสิง่ศักดิส์ทิธิว์ดัเมนดดุตใหญก่วา่
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วดัปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ขึน้บันไดไปบนวดัเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลัก

จากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรปูของเทพเจา้ Haritiเทพแหง่ความโชคด ีอยูท่า่มกลางเด็กๆ 

ขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา้ Kuweraอยูท่า่มกลางเด็กๆ และ

กระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวดัเมนดดุ จะเห็นพระพทุธรปู 

หรอืพระศากยมนุ ีขนาบขา้งดว้ยพระโมคคัลลาน ์และพระสารบีตุ 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 

......... น.  ออกเดนิทางสู ่บาหล ีโดยสายการบนิ............. เทีย่วบนิที ่………….. 

.......... น.  เดนิทางถงึ บาหล(ีเวลาทอ้งถิน่บาหลเีร็วกวา่ย็อกยาการต์าหนึง่ช ัว่โมง) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัวนัทีส่ามทีส่าม    บาหลีบาหลี  ––  วดับราตนัวดับราตนั  --  วหิารทานาตล์อตวหิารทานาตล์อต  ((BBLLDD))  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 เดนิทางสูย่า่นคตูา้จะอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเยือ้งไปทางใตข้องเกาะบาหล ี ดว้ยความที่

มทีะเลหาดคตูา้ทีส่วยงาม ทีน่ีย่ังเพยีบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ ผับ รา้นคา้ รา้นอาหาร 

หา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ ระหวา่งทางจากสนามบนิ น าทา่นผา่นชม อนสุาวรยีม์หาภา

รตะ สญัลักษณ์ของเกาะบาหลเีป็นรปูของรถศกึเทยีมมา้ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรยีนั์น้

เป็นสขีาว มหาภารตะเป็นเรือ่งราวความขดัแยง้ของ พีน่อ้งสองตระกลู ซึง่ทัง้สอง

ตระกลูตา่งก็สบืเชือ้สายมาจากทา้วภรต จนบานปลายไปสู ่ มหาสงครามทีทุ่ง่กรุุ

เกษตร 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

       เดนิทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยีย่มชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) 

วัดนีต้ัง้อยูต่รงกลางของเกาะบาหล ี อยูห่ง่จากเมอืงเดนพาซาร ์ 50 กโิลเมตร เป็นวดัทีม่ี

ชือ่เสยีงมากของเกาะบาหล ี ตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตัน และดา้นหลังของวดัจะเป็นววิ

ของภเูขาไฟซึง่เป็นวดัใหญท่ีถ่อืไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดับ 2 รองจากวดัเบซากหี ์ โดยสรา้งเพือ่

บชูาเทพเจา้แหง่สายน ้า ตามความเชือ่แบบฮนิดบูาหล ี วัดนีอ้ยูใ่นธนบตัร 50,000 รเูปียห ์

ของประเทศอนิโดนเีชยี โดยอากาศในบรเิวณนีเ้ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 น าทา่นไปยงัวหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุและเป็นจดุทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วถา่ยภาพมากทีส่ดุของเกาะบาหล ี วหิารนีต้ัง้อยูบ่นผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว 

อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ทีท่ าใหว้ดัแหง่นีม้คีวามพเิศษเนือ่งจากเมือ่ชม

วหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้อ่ใบทีป่ก

คลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี  

เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์ BOROBUDUR 5D3N APR19-FD-W09 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ี ่ บารอ๊งแดนซ ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ – หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมิกาแฟ
ขีช้ะมด – วดัเทมภคัสิรงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์เป็นการแสดงระบ าพืน้บา้น มทีัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการ

ตอ่สูร้ะหวา่งความดกีบัความชัว่ โดยให ้ บารอง สตัวใ์นนยิายโบราณ เป็นตวัแทนแหง่ความด ี

และให ้รังคา สตัวป์ระหลาดตัวรา้ยในนยิายโบราณ เป็นตัวแทนแหง่ความชัว่ ตลอดการแสดง

ทัง้ 5 องก ์ จะเป็นการแสดงทีด่แูลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแตง่กายทีส่สีนัสวยงาม 

ผสมผสานกบัลลีาการรา่ยร าทีท่ัง้ออ่นหวานและแข็งแรงของนักแสดงทัง้หมด 

เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกิน าทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของทีบ่าหล ี

เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะไดรั้บชม

ทัศนยีภาพทีง่ดงามของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake 

Batur) ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของ

ภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บา่ย   เดนิทางสูว่ดัน า้พุศกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรยีกวา่วัด PuraTirtaEmpulภายในวดัมบีอ่น ้าศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ผดุพรายน ้าขึน้มา ชาว

บาหลลีว้น เคารพบชูาวดันีด้ว้ยเชือ่วา่ก าเนดิมาจากพระอนิทร ์ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า 

เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเชือ่วา่บอ่น ้าศักดิส์ทิธิแ์หง่นีส้ามารถรักษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ ิง่เลวรา้ย

และเพือ่เป็นสริมิงคลแกช่วีติส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงน า้พุศกัด ิส์ทิธ ์ กรณุาเตรยีมชุด

ส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน า้ไดแ้ละตรงทางออก

ของวัดเทมภคัสริงิคน์ีเ้องคอืตลาดปราบเซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่น

ไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสดุๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้บัตลาด

แหง่นี ้จากน ัน้ เยีย่มชมไรก่าแฟทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี Coffee Plantationทีน่ีท้า่นจะได ้

ชมการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่วา่ กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ไดช้ือ่วา่

เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถกูทีบ่รเิวณโกดัง

ขายของทีร่ะลกึแทบทกุอยา่งมารวมไวท้ีน่ี ้รา้น Krisnaทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

 

วนัทีห่า้ บาหล ี- กรงุเทพ (-/-/-)     
01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ 

FD399 

04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

******************************* 
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 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

JULY-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

26-30 JULY 2018 
วนัหยดุยาว 

23,999.- 8,500.- 6,900.- 

AUG-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

29 AUG – 2 SEP 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

DEC-18 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
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FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

27-31 DEC 2018 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

28 DEC-1 JAN 2018 
วนัหยดุปีใหม ่

23,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

29 DEC 18- 2 JAN 19 
วนัหยดุปีใหม ่

24,999.- 8,500.- 6,900.- 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

27-31 MAR 2019 
 

20,999.- 8,500.- 6,900.- 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

4-8 APR 2019 
วนัหยดุจกัร ี

20,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

11-15 APR 2019 
วนัหยดุสงกรานต ์

21,999.- 8,500.- 6,900.- 
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FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

12-16 APR 2019 
วนัหยดุสงกรานต ์

23,999.- 8,500.- 6,900.- 

 
 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท  
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท  
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 10 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 
ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สาย
การบนิจะเขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

➢ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
➢ คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
➢ คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
➢ คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
➢ บรษัิทไดท้ าประกันอบุตัเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ

ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
➢  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
➢ คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
➢ คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิัด /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวร์

ตามความพงึพอใจ 
➢ คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
➢ ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วนัที ่19 กันยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  
➢ ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หาก
ช าระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป 
** กรณีตอ้งการช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / 
การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การ
จลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรง
หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การ
ตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


