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 บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 

 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของพทุธสถานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก“บุโรพทุโธ” 
 ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 

 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสสไตลบ์าหล ี
 ชมทศันียภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้แลว้) 
 รวมคา่ต ัว๋ภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 
โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
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วนัแรก กรงุเทพ -  บาหล ี- อนุสาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอลูวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  

 (-/L/D) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี ประต ู1 Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ัย เกาะบาหล ี ประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ี เร็วกวา่

ประเทศไทยหนึง่ช ัว่โมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสเมนอูาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอลูวูาต(ูPuraUluwatu) 

หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบาหลทีีถ่กูสรา้งข ึน้ตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอูลู

วาตสูงูตระหงา่นเหนือมหาสมุทรอนิเดยี ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยู่บน

หนา้ผาทีม่คีวามสงูถงึ 76 เมตรเป็นวัดหลกัประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทกุคนเคารพ

บูชา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็น

คลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปั้นของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์

ส าคญั โปรเจคใหญข่องทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจ่ัดงาน พักผอ่นสถานทีแ่ห่งนี้สรา้ง

ตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ู ทีช่าวบาลกีว่ารอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีส่ดุและเป็น

ศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ี สวนนี้สรา้งข ึน้เพือ่อุทศิถวายแด่

พระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มรีูปปั้นประตมิากรรมพระนารายณ์ทรง

ครุฑอันงดงามและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่

จากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตนั สว่นรูปปั้นครุฑอยู่ดา้นหลงัรปูปั้นพระวษิณุมี

ความสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปั้นแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ 

ซ ึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซ ึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมขีนาดใหญ่มาก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล 

ของสดสดทีจ่ับจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูครึง่เสีย้ว

พระจนัทรใ์นยามเย็นปัจจุบัน หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ี

นอกจากนีบ้นหาดยังมรีา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจ านวนมาก หาก

คณุอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนัดี

กบักบัน ้าจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง บาหล ี - ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงัสลุตา่น - ปราสาทสวนน า้ – 

บโุรพทุโธ – วดัปะวน - วดัเมนดตุ  (BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

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

……… น.  เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 



W09 BALI BORO 5D FD JUN19    3 

 

 น าทา่นชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดทูี่

ใหญ่ทีส่ดุในประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้อยู่ในเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยาการต์าไปทาง

ตะวันออกประมาณ 18 กโิลเมตร ตวัวัดนัน้สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลงัจาก

สรา้งเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวัดก็ถกูทอดทิง้และถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่

ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเร ิม่บูรณะวัดขึน้มา การบูรณะของสิง่กอ่สรา้ง

หลกัส ิน้สดุลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจบุัน ปรัมบานันถกูยกยอ่งใหเ้ป็น

มรดกโลกและนับไดว้่าเป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี

อาคเนย ์ตวัวัดโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 

47 เมตร 

 เยีย่มชม พระราชวงัสลุตา่น(SultanPalaceหรอืKratonNgayogyakarta) 

สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม. โดยสลุตา่นฮาเมงกบููโวโน ที ่1 ตามคติ

แบบฮนิด ู ซึง่สมมตวิา่พระราชวังเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมปีระต ู 9 

ชัน้ หมายถงึทวารทัง้ 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวา

ผสมผสานกบัดชัต ์ ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทบัของสลุตา่นยอกยาการต์าตัง้แตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจบุัน (ในปัจจุบนันี้ไม่ไดป้ระทบัอยู่ถาวรแลว้) ภายในพระราชวังมสีถาปัตยกรรมและ

สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวัฒนธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัด

หอ้งตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดร้ับ

รู ้และมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนน า้ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลบัซบัซอ้น 

โดยปราสาทแห่งนี้ถกูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มัยสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการ์

ตา้ จนมาเสร็จส ิน้ตอนสมัยสลุตา่นองคท์ี ่ 2 ชือ่ของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยค า

ว่า taman หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะและ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอื

ดอกไม ้ดงันัน้ ชือ่ของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแห่งความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่

ของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้า ไดแ้บ่งออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที ่1 ทะเลสาปSegaran

อยู่ทางทศิตะวันตก สว่นที ่ 2 ทีส่ าหรบัอาบน ้า อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกว่า 

UmbulBinangunสว่นที ่ 3 ไดส้ญูหายไปแลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ 

Garjitawatiตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทีอ่าบน ้า สว่นที ่4 อยู่ทางทศิตะวันออก  

* เดนิทางสู ่ มหาสถปูโบโรบดูรู ์หรอื บาราบดูรู ์คนไทยรูจ้กัในชือ่ บโุรพทุโธ เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอนิโดนีเซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมา

เกอลงั ห่างจากยอกยาการต์าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหว่าง

ปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถา้ไม่

นับนครวัดของกมัพูชาซึง่เป็นทัง้ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละศาสนาพุทธ บุโร

พุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์าร

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก   

* สกัการะ วดัปะวนหรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ Candi Pawonมขีนาดเล็กแตเ่ป็นสถานที่

ปฏบิัตธิรรมของพุทธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบูรณแ์บบ คณุจะ

ประทบัใจในความสมมาตรทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนกึว่าวัดนี้สรา้ง

ข ึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชมฝีมอืการกอ่สรา้งวัดอันน่าทึง่ ขณะครุน่คดิถงึจุดประสงค์

เร ิม่แรกในการกอ่สรา้งวดัทีย่ังเป็นปรศินาลกึลบัมาจนถงึปัจจุบนัวัดแห่งนี้กอ่สรา้งข ึน้ในชว่ง

ศตวรรษที ่9 เชน่เดยีวกบัวัดทางพุทธศาสนาทีม่ขีนาดใหญก่ว่าอกีสองแห่งคอื วัดเมนดตุและ

วัดบุโรพุทโธ เชือ่กนัว่า วัดทัง้สามแห่งนี้มคีวามเกีย่วพันกนัในเชงิสญัลกัษณ์ เนื่องจากสรา้ง

ในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกนั แตย่ังไม่ทราบถงึลกัษณะของความเชือ่มโยงนี้อย่างแน่ชดั 

รวมถงึวัตถปุระสงคเ์ร ิม่แรกในการกอ่สรา้งวัดปะวน อย่างไรกด็ ี มหีลกัฐานบางอย่างบ่งชีว้่าวัด

แห่งนี้เคยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แตไ่มอ่าจระบตุวัตนของ

กษัตรยิห์รอืราชนิีทีถ่กูฝังไวท้ีน่ี่ได ้ 

 น าทา่นชม วดัเมนดตุ Candi Mendut ซึง่อยู่ห่างจากบโุรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กนัวา่ 

ทีน่ี่เป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีูชาส ิง่ศกัด ิส์ทิธิว์ัดเมนดดุตใหญ่กวา่วัดปะวนเล็กนอ้ยเมือ่

ข ึน้บันไดไปบนวัดเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรปูของเทพ
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เจา้ Haritiเทพแห่งความโชคด ี อยู่ทา่มกลางเด็กๆ ขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลกัของ

เทพเจา้ Kuweraอยู่ทา่มกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไป

ภายในวัดเมนดดุ จะเห็นพระพุทธรูป หรอืพระศากยมนุี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน ์

และพระสารบีตุ 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 

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

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

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม    บาหล ีบาหล ี––  วดัวดัเม็งว ีเม็งว ี--  วดัอลุนั ดานู  --  น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HHAANNDDAARRAA    

HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วหิารทานาลอ้ตวหิารทานาลอ้ต  ((BBLLDD))  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายุน) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็น

วัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวี

เทา่นัน้ถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่ 17 ทีม่คีวามสวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอนั

งดงาม 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์ ตัง้อยู่ในมุนดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณ

สองชัว่โมงทางตอนเหนือของอบูุดซึง่ไดร้บัความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ 

 น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่่ากนัวา่เป็น

เสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอย่างมาก 

 หลงัจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่ เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชม

สวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ ทศันียภาพของบาหล ี ระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดกูลั หมู่

บา้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นชม วดัอลุนั ดานู อยู่ในระดบัความสงู 

4,300 ฟตุจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณ

กลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีากหลงัเป็น

ภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคัน่ดว้ยปุยเมฆสี

ขาว บรเิวณทีไ่ม่สามารถเดนิขา้มไปได ้ จะมี

ลกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ี

ยกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ 

สวยงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี วดัแห่งนีต้ัง้อยู่รมิ ทะเลสาบบรา

ตนั เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลงั ฉากหลงัคอืทุง่นาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบ

ทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขา
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ไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี 

นอกจากนี้ ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภาย

เรอืในทะเลสาบ 

น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บูชา

เทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่ 11 ซึง่สรา้งไวร้มิ

มหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลกตาของวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ บารอ๊งแดนซ ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ –บาหล ีสวงิค ์Bali Swing- หมูบ่า้นคนิตามณี 

- ชมิกาแฟขีช้ะมด – วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์เป็นการแสดงระบ าพืน้บา้น มทีัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการ

ตอ่สูร้ะหวา่งความดกีบัความชัว่ โดยให ้ บารอง สตัวใ์นนยิายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความด ี

และให ้รังคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนยิายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดง

ทัง้ 5 องก ์ จะเป็นการแสดงทีด่แูลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแตง่กายทีส่สีนัสวยงาม 

ผสมผสานกบัลลีาการร่ายร าทีท่ัง้อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทัง้หมด 

เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกิน าทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ข ึน้ชือ่ของทีบ่าหล ี

เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรม

อันสนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพ

ระหวา่งน่ังชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวย

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมู่บา้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะไดร้บัชม

ทศันียภาพทีง่ดงามของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake 

Batur) ทีห่มู่บา้นแห่งนี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของ

ภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บา่ย   เดนิทางสูว่ดัน า้พศุกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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คนบาหลเีรยีกวา่วัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมบีอ่น ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าข ึน้มา ชาว

บาหลลีว้น เคารพบูชาวดันี้ดว้ยเชือ่ว่าก าเนดิมาจากพระอนิทร ์ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า 

เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเชือ่ว่าบ่อน ้าศกัด ิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรกัษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ ิง่เลวรา้ย

และเพือ่เป็นสริมิงคลแกช่วีติส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงน า้พศุกัด ิส์ทิธ ์ กรณุาเตรยีมชุด

ส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน า้ไดแ้ละตรงทางออก

ของวัดเทมภคัสริงิคน์ี้เองคอืตลาดปราบเซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่น

ไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสดุๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้บัตลาด

แห่งนี้ จากน ัน้ เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชีือ่เสยีงของบาหล ี Coffee Plantationทีน่ี้ทา่นจะได ้

ชมการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่ว่า กาแฟจากขีช้ะมด ซ ึง่ไดช้ือ่ว่า

เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถกูทีบ่รเิวณโกดงั

ขายของทีร่ะลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้ีน่ี้ รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

 

วนัทีห่า้ บาหล ี- กรงุเทพ (-/-/-)     

01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD399 

04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

JUL-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

25-29 JUL 2019 
วนัหยดุเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

26-30 JUL 2019 
วนัหยดุเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 26,999.- 8,500.- 6,900.- 

 
 

 
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 
 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็น

ราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเร ือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในรายการ  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้ระหว่างวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วัน ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทวัรต์ามความ

พงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 ในกรณีคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับข ึน้แลว้ ณ วันที ่ 19 กนัยายน 2560 
ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  

 ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 
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**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

เง ือ่นไขการช าระเงนิ  

มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากช าระลา่ชา้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการ
ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่

 
หมายเหต ุ 

บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ / 
บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารข ึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ 

ไม่เทีย่วบางรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุจนถงึวันเดนิทางไมต่ า่กว่า 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่างส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

 
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่

ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


