


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-
วัดอูลูวาต	-	จิมบารัน

พักที่	Sense	Sunset
Hotel	ระดับ	3	ดาว
หรือ	เทียบเทา

2 ศูนยเครื่องเงิน	-	หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	วัดทา
นาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต

พักที่	Sense	Sunset
Hotel	ระดับ	3	ดาว
หรือ	เทียบเทา

3 สนามบินยอรคยาการตา	-	บุโรพุธโธ	-	วัดปะวน	-	วัดเมนดุท	-	วัด
พรามนันต	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย

พักที่	Sense	Sunset
Hotel	ระดับ	3	ดาว
หรือ	เทียบเทา

4 ทะเลสาบบราตัน	-	วัดเบราตาน	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนาม
บินกูรารัย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿28,900 ฿27,900 ฿26,900 ฿5,200



ชวงเชา
06.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	D	เช็คอิน

กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่บริษทัใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวก
08.50	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองเดนพารซาร	หรือ	เกาะบาหลี	โดยสายการบิน	การบินไทย	เทีย่วบิน

ที	่TG431	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง

ชวงบาย
14.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport”	เมืองเดนพารซาร	หรือ

เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	สนามบินแหงน้ีตั้งชื่อไวเพื่อเป็นเกียรติแก	พันโท	อี	กุสตี	งูระหไร	ผูบัญชาการ
กองกําลังชาวอินโดนีเซีย	วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช	ระหวางการ
ปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร	ประมาณ	13
กิโลเมตร	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	
จากน้ันนําทานชม	วัดอูลูวาตู	(Uluwatu	Temple)	วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ	70	เมตร	ทางดาน

ทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี	เป็นวัดสําคัญ	1	ใน	5	แหงที่อยูริมทะเล	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	มี
การบูรณะในชวงคริสตศตวรรษที่	19	และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี	ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑ
ตั้งอยูสองขาง	เวนชวงตรงกลาง	ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก	ดูนาเกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือ
ประตู	ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ	ชั้นสุดทายเป็นเจดียซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน	จะ
อนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล	โปรดระวัง	แวนตา,	หมวก	หรือเครื่องประดับ
ตางๆ	เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หาดจิมบารัน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี	ทามกลางบรรยากาศ

แสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน
ที่พัก	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)



วัดอูลูวาตู	(	Uluwatu	Temple	)	วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ	70
เมตร	ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี	เป็นวัดสําคัญ	1	ใน	5
แหงที่อยูริมทะเล	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	มีการบูรณะในชวงคริสต
ศตวรรษที่	19	และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี	ภายในวัดแบงเป็น	3	สวน
ตามความเชื่อ	คือ	สวรรค	มนุษย	และ	ภูตผีปีศาจ	ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูป
ปีกครุฑตั้งอยูสองขาง	เวนชวงตรงกลาง	ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก	ดู
นาเกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู	ขางประตูประดับดวยรูปสลัก
พระพิฆเณศ	ชั้นสุดทายเป็นเจดียซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน	จะ
อนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล

ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran	Beach)	เป็นชายหาดที่ขึน้ชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี
หาดน้ีนอกจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	จากการไปเลนน้ําทะเล	จูงมือเดิน
เลนชายหาดแลว	ยังขึน้ชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายริม
ชายหาด	เราสามารถเลือกไดเลยวา	มุมไหนรานไหน	เหมาะแกการน่ังกินซีฟูด
ส	ชมวิว	ชมพระอาทิตยตก	ชมหนุมสาว	เดินควงกัน	กลิ่นของ	BBQ	ของอาหาร
ทะเลสด	ไมวาจะเป็นกุง	หอย	ปู	ปลา	มีครบ	ก็จะมาทําใหทานหิวขึน้มาทันที
ประกอบน่ังจิบไวน	หรือเบียรบินตัง	ของอินโด	น่ังชมพระอาทิตยลับขอบฟา
เป็นบรรยากาศที่สุดยอด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี
	พักที่	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	ศูนยผาบาติก	ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ	ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกตาง

จากผาบาติกทั่วไป
ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไว

อยางสวยงามเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานคินตามณี	หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว	ภูเขาไฟบารตูห	และทะเลสาบ

บารตูห	ที่สวยงามที่สุด	ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ	และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ ต	
ใหทานไดชมวิวทิวทัศน	ภูเขาไฟบารตูห	ที่ตั้งอยูบนระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	ทะเลสาบบารตูห	ที่เกิดขึน้

จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทานาหลอต	(Pura	Tanah	Lot)	ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของ

บาหลี"	คําวา	ทานา	แปลวาโลก	คําวา	ลอต	แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกันของ
ธรรมชาติและจักรวาล	เป็นวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล	มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล	สรางอยูบน
โขดหินลักษณะคลายเกาะ	เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล	เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได	วัด
น้ีสรางขึน้โดยนักบวชฮินดูชื่อ	ดัง	ฮยัง	นิรารธา	ในสมัยศตวรรษที่	11	เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปีศาจแหงทอง
ทะเล	ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาที่แสนงดงาม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา



	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับ
ของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงาม	อีกทั้งยังเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อ
เสียงของบาหลี

เทือกเขาคินตามณี	Kintamaniที่งดงามราวสรวงสวรรค	และอากาศเย็นตลอด
ทั้งปี	คือชื่อหมูบานที่สวยงาม	ไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง	ตั้งอยูริมปาก
ปลองภูเขาไฟกุนุง	บาตูร	มีทะเลสาบบาตูร	และภูเขาไฟกุนุงบาตูร	เป็นฉาก
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแหงหน่ึงของบาหลี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟต

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร	(GunungBatur)มีอายุกวา	50,000	ปี	เป็นภูเขาไฟที่ชาว
บาหลีใหการสักการะบูชานับวาเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรยของโลก	มีความสูง
1,717	เมตรเคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย	และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวที่งดงามเป็น
วิหารที่สรางในศตวรรษที่	16	โดยนักบุญนิธาราที่บําเพ็ญศีลภาวนาและ
ศักดิส์ิทธิม์ากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี	และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปัก
รักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี	ลักษณะการสรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆ
เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนอยูกลางทะเล	เป็นวัดริมทะเล	1	ใน	5	แหงของเกาะ
บาหลีที่มีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอื่นๆเป็นสถานที่ถายทําละครดัง	เชน	ดอก
แกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
ออกเดินทางตอสู	ยอรคยาการตา	โดยสายการบิน...	เทีย่วบินที	่....
ถึง	สนามบินยอรคยาการตา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตคาร
จากน้ันนําทานสูเสนทางทองเที่ยวเมืองแหงประวัติศาสตรนําทานเดินทางสู	มหาเจดียบุโรพุทโธ

“Borobudor”	ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุดในโลกสรางขึน้โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	เป็น
สถูปแบบมหายาน	สวนพระเจดียองคใหญน้ันภายในไมไดบรรจุสิ่งใดไว	อาจสื่อใหเห็นถึงความวาง	อันถึงที่สุด
ของนิพพานแลว	ยอมไรลักษณ	ไรรูปรอยใดๆ	ในสวนน้ีถือเป็นขั้นอรูปภูมิ	ที่มนุษยไมผูกพันกับทางโลกอีกตอไป



จากน้ันนําทานสู	ศูนยเครื่องเงิน	ทานจะไดชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด	โดยชางฝีมือที่ประณีต
จากน้ันนําทานชม	วัดปะวน	(Candi	Pawon)	หรือ	เป็นวัดที่ไดสรางขึน้เป็นที่สําหรับเก็บน้ําศักดิส์ิทธิเ์พื่อ

ชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ
จากน้ันนําทานชม	วัดเมนดุท	(Candi	Mendut)	ซึ่งถือเป็นวัดที่เกาแก	โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเลี่ย

กันกับบุโรพุทโธ	โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	(Sailendra	Dynasty)	วัดแหงน้ีตั้งอยูที่	หมูบาน	Mendut
หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ	ประมาณ	3กิโลเมตร	พระอุโบสถ	เป็นรูปทรงสูงคลายเจดีย	ดานในมีพระประธาน	3
องค	วัดแหงน้ีถูกคนพบในปี	1836	อยูในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรับการบูรณะในปี	1897	ในปัจจุบันยัง
มีพระสงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี	ซึ่งในระหวางการบูรณะบุโรพุทโธ	นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบวา	วัด
ทั้ง	3	แหงน้ี	ตั้งอยูในตําแหนงที่เป็นเสนตรงเดียวกัน	ทําใหนักโบราณคดีสวนหน่ึงเชื่อวา	Candi	Mendut	และ
Candi	Pawon	คือ	สวนหน่ึงของบุโรพุทโธ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	วัดพรามนันต	ซึ่งไดรับการยกยองเป็นมรดกโลกจาก	Unesco	ในปี	1991	หมูวิหารแหง

ปรัมบานันของฮินดู	สรางเสร็จราวปี	856	เพื่อฉลองชัยชนะของ	ระไก	ปีกาตัน	(ทายาทผูสืบทอด
ราชวงศสันชัย)	วิหารปรัมบานัน	ปรัมบานันเป็นสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาบุโรพุทโธ
เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในอินโดนีเซีย	วิหารแหงน้ีมีเทวาลัยหลักขนาดใหญ	3	หลังดวยกัน
คือ	องคประธานหลังกลางที่ใหญที่สุด	เดนที่สุด	และสูงที่สุด	(ประมาณ	47	เมตร)	เป็นเทวาลัยที่สรางขึน้ถวายแด
พระอิศวร	อีก	2	หลังเล็กลงมา	นอกจากน้ีปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกรวม	250	หลังเป็นองค
ประกอบ	รวมไปถึงรูปป้ันรูปสลักอีกมากมาย	ซึ่งดวยความเกา	ความเกา	ความขลัง	ความงาม	ความยิ่งใหญ
อลังการและความสําคัญแหงรอยอดีตในศาสนาฮินดู

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
....น.	จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองบาหลี	โดยสายการบิน...	เทีย่วบินที.่...
....น.	เดินทางถึง	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport”	เกาะบาหลี
จากน้ันนําทานเขาสูที่พักใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ที่พัก	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตคาร

มหาเจดียบุโรพุทโธ	“BOROBUDUR”	ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุด
ในโลกสรางขึน้โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	เป็นสถูปแบบมหายาน
สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่	7-9	หรือพุทธศักราช	1393	ตั้งอยูทาง
ภาคกลางของเกาะชวา	บนที่ราบเกฑุ	ทางฝ่ังขวาใกลกับแมน้ําโปรโก	หางจาก
ยอกยาการตา	ทางตะวันตกเฉียงเหนือ	40	กิโลเมตร

วัดปะวน	(Candi	Pawon)	หรือ	เป็นวัดที่ไดสรางขึน้เป็นที่สําหรับเก็บน้ํา
ศักดิส์ิทธิเ์พื่อชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ



วัดเมนดุท	(Candi	Mendut)	ซึ่งถือเป็นวัดที่เกาแก	โดยสันนิษฐานวาสรางใน
เวลาไลเลี่ยกันกับบุโรพุทโธ	โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	(Sailendra
Dynasty)	วัดแหงน้ีตั้งอยูที่หมูบาน	Mendut	หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ
ประมาณ	3กิโลเมตร	พระอุโบสถ	เป็นรูปทรงสูงคลายเจดีย	ดานในมีพระ
ประธาน	3	องค	วัดแหงน้ีถูกคนพบในปี	1836	อยูในสภาพซากปรักหักพังจน
กระทั่งไดรับการบูรณะในปี	1897	ในปัจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดพรามนันต	ไดรับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก	เป็นตํานาน
เรนลับแหงเทพเจาฮินดูทั้งสาม	ชมตนกําเนิดรามายนะและเจดียสามองคที่
เรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมที่งดงาม
มหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sense	Sunset	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลสาบบราตัน
นําทานชม	วัดอูลันดานู	บราตัน	(Pura	Ulun	Danu	Bratan)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของเกาะบาหลี	ตั้งอยู

บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง	มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับ
น้ําทะเลกวา	1,000	เมตร	สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และสรางไว
เพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน	ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรง
สูง	หรือ	เมรุ	มุงดวยฟางซอนกันถึง	11	ชั้น	อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ	50,000
รูเป๊ียะหของอินโดนีเซีย

ชวงบาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสู	รานกฤษณา	รานขายของฝากชื่อดังที่ไดรวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลี

แหงน้ี	อาทิ	เชน	ขนมพื้นเมือง,	เสื้อผาบาติก,	งานแกะสลักไม	และ	เครื่องประดับสวยงาม	ใหทานไดอิสระเลือก
ซื้อของฝากกอนเดินทางกลับ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport"

ชวงคํ่า
17.40	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	airway	)



เทีย่วบินที	่TG432
20.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร	เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา	เชน
สกีน้ํา	การลองเรือ	และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบที่สวยงาม	มี
รีสอรทใหนักทองเที่ยวใหเขาพักอีกดวย

วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของ
เกาะบาหลี	ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง
มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา	1,000	เมตร
สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และ
สรางไวเพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย

โดยโรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
17.	จะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมี

หัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	20	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาใน
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	20	ทาน

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง	+	ชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทัง้หมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว



**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	มีนาคม	พ.ศ.	2559	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
6.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	16	USD	ตอทานตอทริป
5.	คา	Visa	on	Arrival	สําหรับผูทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

อัตราคาบริการ	:	ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	ผูใหญทานละ	17,000	บาท
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทาง

บริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย

การบิน	
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของของ	ยานพาหนะ

หรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ	
**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**

1.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		คืนเงินทัง้หมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทัง้หมด	100%	ของราคาทัวร
6.		ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศอินโดนีเซีย	และ

ประเทศฟิลิปปินส	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะ
ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคา
ใชจายอื่นๆ	ตามเงื่อนไข
7.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบิน
นัน้ๆ




