
#11852 ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน บาหลีสวิงค
เทือกเขาคินตามณี วัดนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ บิน SL
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี หาดจิมบารัน ชมระบําบารอง เทือกเขาคินตามณี บาหลี
สวิงค วัดนํ้าพุศักด์ิสิทธิ์ ตลาดปราบเซียน วิหารทานาลอต วิหารอูลูวาตู
อนุสาวรียมหาภารตะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานงูหราลัย - หาดจิมบารัน   
SENSE SEMINYAK
SUNSET ROAD /
D’VAREE หรือเทียบเทา

2 วัดเบซากีห - ภูเขาไฟคินตามนี - ภูเขาไฟบาตูร - ทะเลสาบบาตูร - บาหลี
สวิงค - เทมภัคศิริงค - วัดเตียรตาอัมปีล - ตลาดปราบเซียน   

SENSE SEMINYAK
SUNSET ROAD /
D’VAREE หรือเทียบเทา

3 วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต) - วัดอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - ทา
อากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 ฿9,999 ฿9,499 ฿8,999 ฿2,900

16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย.
63

฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿2,900

17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย.
63

฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย.
63

฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿2,900

2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿13,999 ฿13,499 ฿12,999 ฿2,900

15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 ฿9,999 ฿9,499 ฿8,999 ฿2,900

22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿2,900

29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 ฿10,999 ฿10,499 ฿9,999 ฿2,900

19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900

26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿11,999 ฿11,499 ฿10,999 ฿2,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานงูหราลัย - หาดจิมบา
รัน

กําหนดการทั้งหมด

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

10.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกใหการตอนรับ

บาย

12.55 น. นําทานบินลัดฟาสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที SL258

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีด้ังเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง
แลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน

พักท่ี SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE 4ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานงูหราลัย

หาดจิมบารัน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร SEAFOOD แบบบาหลีด้ังเดิม

 SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดเบซากีห - ภูเขาไฟคินตามนี - ภูเขาไฟบาตูร - ทะเลสาบบาตูร
- บาหลีสวิงค - เทมภัคศิริงค - วัดเตียรตาอัมปล - ตลาดปราบ
เซียน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาชม วัดเบซากิห ไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดท้ังปวง ตั้งอยูในเขตเมืองกา
รังกาเซ็ม คนท่ีน่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกัน
ถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ดวยความสูง 3142 เมตร สูงท่ีสุดในบาหลี เพ่ิงระเบิด
ครั้งสุดทายเมื่อปี 2506

ในสวนของวัดเบซากิหนั้น วัดท่ีใหญท่ีสุด สําคัญท่ีสุดตั้งอยูตรงกลางมีนามวา วัดเปนาทารัน อากุง วัดน้ีจะคึกคักมากท่ีสุด
ชวงงานเทศกาล ปีหน่ึงๆจะจัดกันถึง 50 ครั้ง ผูคนนับรอยนับพันในชุดแตงกายสไตลบาหลี พากันแหแหนมาทําพิธีทามกลาง
ความงามของวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา แตบรรดานักทองเท่ียวจะถูกกันไมใหยางกรายเขาไปเท่ียวชมภายในไดเหมือนท่ีอ่ืนๆ
ตรงกลางซ่ึงเป็นวัดใหญ ใชประกอบพิธีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ดขาด

นําทานแวะชม โรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก

นําทานเดินทางขึ้นสู เทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดท้ังปี สถานท่ีสถิต ของมวล
เทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบารตูร ท่ียังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร ลอยฟา ทามกลางหุบเขา อากาศเย็น
ตลอดปี LAKE VIEW

นําทานชม ทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ท่ีงดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพท่ี
งดงามราวสรวงสวรรค

นําทานเดินทางเท่ียวชม บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความตื่น
เตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม

นําทานเดินทาง สู วิหารศักดิส์ิทธิ ์เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทาง
ศาสนาในราชวงศกษัตริยเทานั้น

นําทานชมบอน้ําพุศักดิส์ิทธิ ์ท่ี TIRTA EMPUL ท่ีผุดขึ้นจากใตดินเป็นพันปี โดยไมมีวันหมด

นําทานชมและชอปป้ิงยาน “ตลาดปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรองสินคาพ้ืนเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุด
ในบรรดาตลาดตางๆ ของพ้ืนเมือง กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทําเครื่องเงินเครื่องทองท่ีงดงาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE 4ดาวหรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดเบซากีห

ภูเขาไฟคินตามนี

ภูเขาไฟบาตูร

วัดเบซากิห ไดชื่อวาเป็วัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดท้ังปวง วัด
เบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มี
อาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรง
กลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ตรงกลางซ่ึงเป็นวัดใหญ ใช
ประกอบพิธีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ด
ขาด

ภูเขาไฟคินตามานี เป็นภูเขาไฟท่ีใหญเป็นอันดับท่ี 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตท่ีผานมา ภู
เขาไฟคินตามานีเคยเกิดการระเบิด ไดพนลาวาทําความเสียหายนับพันชีวิต และทรัพยสิน
ใหแกชาวบาหลีไปไมนอย ปัจจุบันภูเขาไฟคินตามานี กลับเป็นจุดดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว
อยางมากภูเขาไฟคินตามานีแหงน้ี ตามภาษาราชการเรียกวา Mount Batur มีความสูง
1,171 เมตร อยูติดกับทะเลสาป มีชื่อวา Batur เหมือนกันกับชื่อภูเขาไฟ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 16.07 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นทะเลสาป ท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะแหงน้ีคินตามานี
เพ้ียนมาจาก ชื่อของหญิงชาวจีนท่ีชื่อ คังฉีหมิง ท่ีแตงงานกับเจาชายบาหลี เพ่ือเป็นการ
ระลึกถึงเธอ ชื่อเธอจึงถูกตั้งเป็นชื่อภูเขา ปัจจุบันน้ียังสามารถมองเห็นเถาสีดําท่ีเหลืออยู
ซ่ึงแสดงถึง รองรอยการระเบิด ในอดีตทะเลสาป Batur เป็นแหลงน้ําท่ีสําคัญตอ
การเกษตร และแหลงเล้ียงปลาน้ําจืด

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร (GunungBatur)มีอายุกวา 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟท่ีชาวบาหลีใหการ
สักการะบูชานับวาเป็นภูเขาไฟท่ีมหัศจรรยของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพน
ลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต

ทะเลสาบบาตูร

บาหลีสวิงค

 บาย

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดท้ังปีใกลกับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารตูรเป็นทะเลสาบ
ซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

บาหลีสวิงค (Bali Swing) ชิงชาจุดไฮไลทของเวียดนาม



วันท่ี 3 วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต - วัดอูลูวาต - สวนพระ
วิษณุ - ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว)

เทมภัคศิริงค

วัดเตียรตาอัมปล

ตลาดปราบเซียน

วัดน้ําพุศักสิทธิ ์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา ปุราเตียรตาอัมปึล ภายในวัดมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี

เป็นวัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ่ึ์งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะซีริง ภายในวัดทานจะไดพบกับ
บอน้ําศักดิส์ิทธิซ่ึ์งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้น
ตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานท่ีแหงน้ีถูก
สรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 10 บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสัก
การะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย
และรักษาโรคตางๆ ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพ่ือชําระรางกายใหบริสุทธิ ์ท่ีน้ําพุ
แหงน้ีเป็นจํานวนมาก

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีท่ีมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอราคา
เกงนั้นทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทุกทานเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันวามีงูเทพเจาลายศักดิส์ิทธิค์อยปกปักรักษาอยูภายใต
วิหารงดงามย่ิงนักยามพระอาทิตยตกดิน ชมวิหารและหนาผามหัศจรรยและจุดชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิหารท่ีสรางใน
ศตวรรษท่ี 16

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศน ท่ีงดงาม
อีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบ
หัวลิงโดยเด็ดขาด)

นําทานเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาด
ใหญครึ่งตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกปองโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุด
ของชาวฮินดู

่



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

นําทานออกเดินทางไป สนามบินงูราลัย เพ่ือทําการเช็คอิน

ค่ํา

19.20 น. นําทานเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL259
23.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ

วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสราง
ในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิม์ากเป็นท่ีนับถือของ
ชาวบาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี ลักษณะการ
สรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล เป็นวัดริมทะเล
1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถายทําละครดัง
เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดอูลูวาตู

สวนพระวิษณุ

 บาย

เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้ง
ของเกาะบาหลี เป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงท่ีอยูริมทะเล สรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 11
มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี ภายในวัดแบง
เป็น 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็น
รูปปีกครุฑตั้งอยูสองขาง เวนชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก ดูนาเกรง
ขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้น
สุดทายเป็นเจดียซ่ึงถือเป็นบริเวณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดนั้น จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาว
ฮินดูท่ีจะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล

สถานท่ีท่ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมาก
ท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้น
เพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษัทขอ

สงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการไมสามารถขอหักคา
บริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย
ตางๆ  ท่ีอยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

หมายเหตุ

เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักท่ีลูกคาระบุตอนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ใหทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม
อาจเปล่ียนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชนRequest สําหรับเตียง Double
Bed หากหองไมพอ อาจะเป็นหอง TWN ขยับเตียงใหชิดกันRequest สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเป็น 2หอง
โดยไมเก็บเงินเพ่ิม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 7,000 บาท และกรุณาชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) หากชําระลาชาทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจอง เพ่ือเปิดโอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอ่ืนๆ กรุณา
ติดตอผานเจาหนาท่ี

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) 

คาท่ีพัก 2-3 ทานตอ 1 หอง 2 คืน

คารถโคชปรับอากาศทองเท่ียวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 

คาธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นท่ีน้ําหนักไมเกิน 20 กก. 

บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรับรองแพทยและใบเสร็จรับ

เงินในการเบิก)

รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ

่



คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 

คาน้ําหนักท่ีเกินพิกัด 

คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวาท่ีปรับขึ้นแลว ณ วันท่ี 10 มกราคม 61 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพ่ิม
เติม 

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน

วีซา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

เอกสารท่ีใชในการเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน (สําคัญมาก)

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม   
 

หมายเหตุ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท**

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน

(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการ
ปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี       ราคา 3,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท  ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท  พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนท่ีเหลือจายกอน
เดินทาง 15 วัน

**ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost

 

การยกเลิก
*** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากชําระเงินไมสามารถยกเลิกได  ทางผูจัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี ***

1.เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ
ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

4.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

5.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด
 


