
#12496 ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน มหาเจดียบุโรพุทธ
โธ วัดเบซากิห บิน TG
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี Garuda Wisnu วิหารอูลูวาตู ยอรคยาการตา มหาเจดีย
บุโรพุทธโธ พระราชวังวอเตอรพาเลซ วัดพรามนันต บารองแดนซ วัดเม็งวี
เทือกเขาเบดูกัลป วิหารตะนะล็อท วัดเบซากิห เทือกเขา Kintamani วัดเทมพาสิ
ริงค นํ้าพุศักด์ิสิทธิ์ Bali Swing



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานงูหราลัย - อนุสาวรียมหาภารตะ
- สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน   

Best Western Anyar /
Harris River View Hotel /
Eden Kuta หรือเทียบเทา

2 ทาอากาศยานยอรคยาการตา - บุโรพุธโธ - ศูนยเคร่ืองเงิน - วัดปะวน - วัด
เมนดุท - วังสุลตาน - ปราสาทสวนน้ํา - วัดพรามนันต - ทาอากาศยานงูห
ราลัย

  
Best Western Anyar /
Harris River View Hotel /
Eden Kuta หรือเทียบเทา

3 วัดเม็งวี - วานากิริฮิลล - ประตูสวรรคฮันดารา - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน
ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)   

Best Western Anyar /
Harris River View Hotel /
Eden Kuta หรือเทียบเทา

4 วัดเบซากีห - ภูเขาไฟคินตามนี - ภูเขาไฟกุนุงอากุง - ทะเลสาบบาตูร - วัด
เตียรตาอัมปีล - บาหลีสวิงค   

Best Western Anyar /
Harris River View Hotel /
Eden Kuta หรือเทียบเทา

5 จุดชมวิว Water Blow - รานกฤษณะ - ทาอากาศยานงูหราลัย -
อนุสาวรียมหาภารตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย.
63

฿32,999 ฿31,999 ฿30,999 ฿5,900

11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย.
63

฿32,999 ฿31,999 ฿30,999 ฿5,900

8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 ฿30,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานงูหราลัย - อนุสาวรีย
มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาต - หาดจิมบารัน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. คณะมาพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกใหการตอนรับ

08.50 น. นําทานบินลัดฟาสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที TG431

บาย

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง
แลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน

นําทานเดินทางผานประตูเทพเจาเขาสูตัวเมือง ชมอนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี

ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza

หลังจากนั้นเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย
ขนาดใหญครึ่งตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกปองโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจา
สูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค

ตอจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศน ท่ี
งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย
หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีด้ังเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีคิว (ขนาด 500
กรัม) พรอมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟาริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานงูหราลัย บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานยอรคยาการตา - บุโรพุธโธ - ศูนยเคร่ืองเงิน -
วัดปะวน - วัดเมนดุท - วังสุลตาน - ปราสาทสวนน้ํา - วัดพรา
มนันต - ทาอากาศยานงูหราลัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

อนุสาวรียมหาภารตะ

สวนพระวิษณุ

วัดอูลูวาตู

ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแยง ของ พ่ีนองสอง
ตระกูล ระหวาง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซ่ึงท้ังสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมา
จากทาวภรต แหง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู มหาสงครามท่ีทุงกุรุเกษตร ซ่ึงมี
พันธมิตร ของแตละฝายเขารวมรบดวยเป็นจํานวนมาก กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง
ฝายธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และความชั่ว ซ่ึงในท่ีสุดแลว ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะ
ในสงครามครั้งน้ี

สถานท่ีท่ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมาก
ท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้น
เพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

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

หาดจิมบารัน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร มนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีคิว (ขนาด 500 กรัม)

 Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta หรือเทียบเทา

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูเมือง ยอรกยาการตา โดยสายการบิน…..เท่ียวบินท่ี.......

นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญท่ีสุดในโลกสรางขึ้นโดย
กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษท่ี 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู
ทางภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40
กิโลเมตร

จากนั้นนําทานสู ศูนยเครื่องเงิน ทานจะไดชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด โดยชางฝีมือท่ีประณีต

จากนั้นนําทานชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดท่ีไดสรางขึ้นเป็นท่ีสําหรับเก็บน้ําศักดิส์ิทธิเ์พ่ือชําระลางจิตใจ
กอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ

จากนั้นนําทานชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซ่ึงถือเป็นวัดท่ีเกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุ
ทโธ โดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีตั้งอยูท่ีหมูบาน Mendut หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ
ประมาณ 3กิโลเมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทาน ชมวังสุลตาน ท่ีเต็มไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนท่ีกษัตริยองคสุดทายจะล้ีภัยและเปล่ียน
การปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ําคาสมัยกอน ประวัติตางๆท่ีมีความ
เป็นมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณท่ีประตูวัง

จากนั้นนําทานสู พระราชวังวอเตอรพาเลซ พระราชวังวอเตอรพาเลซ มีความสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวังท่ัวไป
เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ําลอมรอบวัง และมีความสวยงามแตกตางกันจากพระราชวังอ่ืน ๆ ซ่ึงเลากันวาในอดีตชาว
บานมักจะสรางท่ีอยูอาศัยใกลกับแหลงน้ํา และอยูตามซอกซอย และใตดิน เพ่ือความสงบรมเย็นในการดํารงชีวิต

จากนั้นนําทานชม วัดพรามนันต ไดรับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก เป็นตํานานเรนลับแหงเทพเจาฮินดูท้ัง
สาม ชมตนกําเนิดรามายนะและเจดียสามองคท่ีเรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานท่ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
มหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู จากนั้นนําทาน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เดินทางไปสนามบินเดนปารซา เมืองบาหลี

นําทานเดินทางสูเมือง เดนพาซาร โดยสายการบิน…..เท่ียวบินท่ี.......

นําทานเขาพักท่ี รร. ในเกาะบาหลี

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานยอรคยาการตา

บุโรพุธโธ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองยอรคยาการตาบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย ตั้ง
อยูในเขต Sleman Regency อยูหางจากใจกลางเมืองไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถูกสราง
ขึ้นใรปี 1959 ในฐานะทาอากาศยานของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และไดเปิดรันเวยรวม
กับการบินเชิงพลเรือนเมื่อปี 1972

ท่ีน่ีเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญท่ีสุดในโลกสรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศ
เลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษท่ี 7-9 หรือ
พุทธศักราช 1393 ตั้งอยูทางภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลกับ
แมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือไปประมาณ 40 กิโลเมตร



ศูนยเครื่องเงิน

วัดปะวน

วัดเมนดุท

ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมี
การออกแบบไวอยางสวยงาม อีกท้ังยังเป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

เป็นวัดพุทธในแถบชวากลางของอินโดนีเซีย ท่ีน่ีมักจะเป็นวัดท่ีไดสรางขึ้นเป็นท่ีสําหรับ
เก็บน้ําศักดิส์ิทธิเ์พ่ือชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ

วัดเมนดุท ถือเป็นวัดท่ีเกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุทโธ โดย
กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีตั้งอยูท่ีหมูบาน Mendut
หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคลายเจดีย ดาน
ในมีพระประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถูกคนพบในปี 1836 อยูในสภาพซากปรักหักพังจน
กระท่ังไดรับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วังสุลตาน

ปราสาทสวนนํ้า

วัดพรามนันต

 บาย

เต็มไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนท่ีกษัตริยองคสุดทายจะล้ีภัยและ
เปล่ียนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเก็บโบราณวัตถุ
และสิ่งล้ําคาสมัยกอน ประวัติตางๆท่ีมีความเป็นมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาให
ทานไดถายรูปกับสัญลักษณท่ีประตูวัด

ท่ีน่ีถือเป็นปราสาทท่ีคอนขางลึกลับซับซอน โดยปราสาทแหงน้ีถูกสรางมาตั้งแตปี 1755
หรือตั้งแตสมัยสุลตานองคแรกของยอรคยาการตา ปราสาทสวนน้ําไดแบงออกเป็น 4
สวนดวยกัน คือ สวนท่ี 1 ทะเลสาปSegaranอยูทางทิศตะวันตก สวนท่ี 2 ท่ีสําหรับอาบ
น้ํา อยูทางทิศใตของทะเลสาปSegaranเรียกวา UmbulBinangunสวนท่ี 3 ไดสูญหาย
ไปแลว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยูทางทิศใตของท่ีอาบ
น้ํา สวนท่ี 4 อยูทางทิศตะวันออก

วัดพรามนันต (Prambanan) เทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานใน
ศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกยองใหเป็น
มรดกโลกและนับไดวาเป็นหน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย
อาคเนย ตัววัดโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมและความใหญโตของปรางคซ่ึงมีความสูงถึง 47
เมตร



วันท่ี 3 วัดเม็งวี - วานากิริฮิลล - ประตูสวรรคฮันดารา - เทือกเขาเบดู
กัล - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต หรือ ปุราทา
นาหลอต

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใช
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทานั้นถูกสรางในคริสตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบ
บริเวณวัดอันงดงาม

นําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอกเสนทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซ่ึงไดรับความ
นิยมและกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําหรับผูคนท่ีชื่นชอบในการถายภาพ

นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีวากันวาเป็นเสนทางสูความสงบสุข และเป็นอีก
นึงท่ีไฮไลทท่ีคนริยมมาและมีชื่อเสียงอยางมาก

จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดท้ังปี ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพ
ของบาหลี ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขางทางขึ้นภูเขา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉาก
หลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกค่ันดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ีไมสามารถเดินขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมี
หลังคาทรงสูงท่ีรียกวาเมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก

ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี วัดแหงน้ีตั้งอยูริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตขลัง ฉากหลังคือ
ทุงนาขั้นบันไดท่ีคอย ๆ ลาดตาลง เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอรทใหนักทองเท่ียวท่ีตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา
และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเป็นศูนยรวม
กิจกรรมทางน าสรางความตื่นเตน เชน สกีน า การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ

นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ซ่ึงสรางไวเพ่ือบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเป็นวิหาร
โบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตา
ของวิหารศักดิส์ิทธิ ์

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

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

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดเม็งวี

วานากิริฮิลล

ประตูสวรรคฮันดารา

เทือกเขาเบดูกัล

Pura Taman Ayun หรือ Mengwi Temple คือ วัดสไตลฮินดู-บาหลีท่ีตั้งอยูทามกลาง
สวนสีเขียวท่ีรายลอมดวยแมน้ําเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง Mengwi ทางตอนกลางของเกาะ
บาหลีความพิเศษของวัด Pura Taman Ayun อยูท่ีองคเจดียหลายชั้นทรงสูงสไตลฮินดูท่ี
ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองคท่ีผมยืนยันวามันชางสวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัด
ก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายรอยปี และท่ีน่ีก็ยังมีรูปป้ันของ Barong สัตวใน
เทพนิยายหนาตาคลายกับสิงโตของชาวบาหลีท่ีถูกเชื่อวาเป็น “เจาแหงวิญญาณ”

ท่ีน่ีตั้งอยูในมุนดุค หมูบานนอกเสนทางตรงบริเวณทางตอนเหนือของอูบุด ท่ีน่ีเป็นอีกท่ี
ในบาหลีท่ีไดรับความนิยม และกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดสําหรับผูคนท่ีชื่น
ชอบในการถายภาพ

เป็นประตูทางเขาไปยัง Handara Golf & Resort. ซ่ึงเป็นรีสอรทและสนามกอลฟกลาง
ธรรมชาติ ท่ีน่ีกลายเป็นอีกจุดถายรูปสุดไฮไลทของเกาหลี ท่ีมีภาพอันงดงามของซุมประตู
ตัดกับพ้ืนหลังธรรมชาติสีเขียวของภูเขา

เทือกเขาเบดูกัลตั้งอยูท่ีระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นแหลงท่ีพักตาก
อากาศ บริเวณเทือกเขามีทะเลสาบท่ีสงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก เป็น
ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุงบราตัน เป็นแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญสําหรับไรนาในแถบ
น้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)

วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)

 บาย

วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาท่ี
สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17
เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหง
สายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 วัดเบซากีห - ภูเขาไฟคินตามนี - ภูเขาไฟกุนุงอากุง - ทะเลสาบบา
ตูร - วัดเตียรตาอัมปล - บาหลีสวิงค

 Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูวัดเบซากิห (หากวัดปิดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตุภูเขาไฟ ขอเปล่ียนโปรแกรมเป็นวัดบารตูรแทน) ได
ชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดท้ังปวง วัดเบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกให
เป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรงกลางคือ
วัดใหญสุด

เดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดท้ังปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต ณ ภัตตาคารลอยฟา ทามกลางหุบเขา อากาศเย็น
ตลอดปี LAKE VIEW

นําทานชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีสถิตยของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบารตูร ท่ียังคง
รอวันปะทุอยูตลอดเวลา

ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ท่ีงดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพท่ีงดงาม
ราวสรวงสวรรค

หลังจากนั้นเดินทาง สูวิหารศักดิส์ิทธิ ์เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทาง
ศาสนาในราชวงศกษัตริยเทานั้น ชมบอน้ําพุศักดิส์ิทธิ ์ท่ี TIRTA EMPUL ท่ีผุดขึ้นจากใตดินเป็นพันปี

เดินทางเท่ียวชม บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) ทาทายความตื่นเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมีความสูง
และทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย
เชน รังนก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Bebek Dirty Duck

พักท่ี Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วัดเบซากีห

ภูเขาไฟคินตามนี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

่ ้ ่ ้ ่



วันท่ี 5 จุดชมวิว Water Blow - รานกฤษณะ - ทาอากาศยานงูหราลัย
- อนุสาวรียมหาภารตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากวัดเบซากิหปิดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตุภูเขาไฟ ขอเปล่ียนโปรแกรมเป็นวัดบารตูรแทน

ระลึกถึงเธอ ชื่อเธอจึงถูกตั้งเป็นชื่อภูเขา ปัจจุบันน้ียังสามารถมองเห็นเถาสีดําท่ีเหลืออยู
ซ่ึงแสดงถึง รองรอยการระเบิด ในอดีตทะเลสาป Batur เป็นแหลงน้ําท่ีสําคัญตอ
การเกษตร และแหลงเล้ียงปลาน้ําจืด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต

ภูเขาไฟกุนุงอากุง

ทะเลสาบบาตูร

วัดเตียรตาอัมปล

บาหลีสวิงค

 บาย

ภูเขาไฟ กุนุง อากุง (Gunung Agung)นั้น เป็นภูเขาไฟท่ียังคุกรุนและสูงท่ีสุดในบาหลี
คือสูงถึง 3.142 เมตร ชาวบาหลีนับถือเป็นภูเขาไฟศักดิส์ิทธิท่ี์สุดดวยเป็นท่ีประทับของ
ทวยเทพ และสามารถบันดาลใหภูเขาไฟระเบิดหากมีการประพฤติชั่วหรือลบหลูเหลาเทพ
… แตขณะเดียวกันก็เชื่อวา ผืนดินอันอุดมจากการระเบิดของภูเขาไฟจนเป็นแหลงเพาะ
ปลูกพืชผล การทํานาไดถึงปีละ 3 ครั้ง เล้ียงชาวบาหลีท้ังมวลนั้น เป็นของขวัญท่ีเทพเจา
ประทานเชนกัน

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดท้ังปีใกลกับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารตูรเป็นทะเลสาบ
ซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

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

บาหลีสวิงค (Bali Swing) ชิงชาจุดไฮไลทของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร Bebek Dirty Duck

 Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

่



รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว Water Blow หรือท่ีเรียกวา น้ํากระทบชองผาหิน จะมีจุดชมหลักใหถายรูปอยู 2จุด ความสวย
ของ Water Blow จะขึ้นอยูกับคล่ืนและแรงลมในชวงจังหวะนั้น

นําทานไปชอปป้ิงราน KRISNA ซ้ือของท่ีระลึกกอนกลับบาน

บาย

นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะท่ีงดงาม

นําทานเดินทางสูสนามบิน

16.10 น. นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG432

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ

จุดชมวิว Water Blow

รานกฤษณะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเขต Nusa Dua ซ่ึงอยูทางใตของเกาะบาหลี
ท่ีน่ีมีลักษณะเดนคือมีชองหินผาแคบเป็นแนวขรุขระของหินปูนและเศษซากปะการัง ท่ี
ในวันอากาศเป็นใจนั้น คล่ืนทะเลจากมหาสมุทรอินเดียท่ีเขากระทบชายฝ่ังดวยความ
รุนแรง จะกระแทกเขาผานชองหินน้ีและฟ ุงขึ้นไปบนอากาศสูงขึ้นไป เป็นภาพคล่ืน
กระทบฝ่ังท่ีสรางทิวทัศนธรรมชาติอันสุดตื่นตาตื่นใจ

เป็นรานของฝากราคาถูกท่ีรวมของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ในรานกฤษณะท่ี
มีชื่อเสียงของบาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานงูหราลัย

อนุสาวรียมหาภารตะ

 บาย

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

ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแยง ของ พ่ีนองสอง
ตระกูล ระหวาง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซ่ึงท้ังสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมา
จากทาวภรต แหง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู มหาสงครามท่ีทุงกุรุเกษตร ซ่ึงมี
พันธมิตร ของแตละฝายเขารวมรบดวยเป็นจํานวนมาก กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง
ฝายธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และความชั่ว ซ่ึงในท่ีสุดแลว ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะ
ในสงครามครั้งน้ี

 คํ่า



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหาย

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

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 10,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 30 วัน หากชําระ

ลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจอง เพ่ือเปิดโอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป กรณีตองการชําระผานชองทางอ่ืนๆ
กรุณาติดตอผานเจาหนาท่ี

จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวนเพราะกรุปน้ีมีการซ้ือตั๋วภายใน

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู 

คารถโคชปรับอากาศทองเท่ียวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 

คาธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นท่ีน้ําหนักไมเกิน 20 กก. 

บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ

คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 

คาน้ําหนักท่ีเกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคน , ตอวัน ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ

คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวาท่ีปรับขึ้นแลว ณ วันท่ี 19 กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระ
เพ่ิมเติม 



ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ
 

วีซา
หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน

นับจากวันเดินทาง

หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม   

ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบิน
จะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวาปกติ
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ีไมรวมคาคาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคนตอวัน และยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีน้ํามันของสายบิน 

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง (Flight
Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost)

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

การยกเลิก
เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ัง

สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ


