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เกาะบาหล-ีทานาลอ้ต- 

วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ-์เทอืกเขาคนิตามณี 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ยา่น KUTA 
*** ไมบ่งัคบัทปิจากเมอืงไทย *** 

อาหารครบ 6 มือ้  ไมม่อีสิระ  
 ทานอาหาร รมิหาดจมิบารนัชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
 ชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี  
 ชม ระบ าบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะบาหล ี
 ชมวดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์TEMPAKSIRING TEMPLE 
 ชมและช็อปยา่นอบุดุ ชุมชนแหง่ศลิปะ 

*** โปรดรบัชมวนัเดนิทางและราคาทา้ยรายการ *** 
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วนัแวนัแรกรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((LLDD))    
03.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

อ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

05.50 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิท ี SL258 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 นัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระ

วษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็น

รูปปัน้พระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพกา

รูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร 

กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ

สถานทีแ่หง่นียั้งใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืง

อกีดว้ย  

 

 ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทร

อนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทศัน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่า

ชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชมบรรยากาศ

งดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง  

น าคณะเขา้พกัที ่FAME HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องวนัทีส่อง    ชมบารองแดนซ ์– วดัเม็งว ี– เทอืกเขาคนิตามณี – วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์–  
                              ตลาดปราบเซยีน – อบุดุ  ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 น าทา่นเขา้ชม ระบ าบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครทีเ่ป็น
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สญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้

ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทม

ภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาใน

ราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี 

โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนยีบ

ประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลกั

เป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้น

หลานเต็มเมอืง  

 จากน ัน้น าชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสนิคา้

พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูป

ปัน้พระพฒิเนศอยู ่กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

 น าคณะเขา้ชมพระราชวงัอุบุด (Puri Saren Ubud) ทีป่ระกอบไปดว้ยบา้นแบบพืน้เมอืง

บาหลหีลายหลงัในบรเิวณพืน้ที ่โดยอยู่กลางเมอืง ตรงขา้มกับตลาดงานศลิป์ จากนัน้อสิระเดนิ

เลน่ซือ้ของทีร่ะลกึฝากคนทีท่า่นรัก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

    น าคณะเขา้พกัที ่FAME HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามวนัทีส่าม  แวะชมชายหาดกตูา้  แวะชมชายหาดกตูา้  --  SShhooppppiinngg  รา้น รา้น KKRRIISSNNAA  --กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  ((BB))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าคณะเดนิเลน่ถา่ยรปูชายหาดยา่น KUTA BEACH (หรอื NUSADUA BEACH หากมี

เวลา) 

 น าทา่นเดนิทางไป Kuta Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ อาท ิROXY, QUICKSILVER, VERSACE  

 แวะช็อปป้ิงของทีร่ะลกึทีร่า้น KRISNA ซือ้ของฝากกอ่นไปสนามบนิ 

11.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิงรูาลัย เพือ่ท าการเชค็อนิ 

13.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

17.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

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

 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

SEP 2017 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

///// 
SL259 

1320-1715 

15-17 SEP 17 12,555.- 

6,500.- 3,900.- 22-24 SEP 17 13,555.- 

29 SEP – 1 OCT 17 13,555.- 

Oct 2017 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

///// 
SL259 

1320-1715 

6-8 OCT 17 12,555.- 

6,500.- 3,900.- 
13-15 OCT 17 
วนัหยดุยาว 14,555.- 

20-22 OCT 17 
วนัหยดุปิยะมหาราช 14,555.- 
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21-23 OCT 17 
วนัหยดุปิยะมหาราช 15,555.- 

27-29 OCT 17 13,555.- 

 
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 5,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป)  

 คา่ทีพั่ก 2-3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 2 คนื 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ

ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  3 US ตอ่คน , ตอ่วนั 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่10 มกราคม 55 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากช าระลา่ชา้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระ
ผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่

 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / 
บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ 
ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

 
เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่
ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

*** ราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ หลงัจากช าระเงนิไมส่ามารถยกเลกิได ้  ทางผูจ้ดัขอปฏเิสธ

การคนืเงนิในทกุกรณี *** 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


