


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบิน
กูรารัย	-	วัดอูลูวาตู	-	จิมบารัน	-	สวนพระวิษณุ

พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/
PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS
STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือ
เทียบเทา

2 หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ทะเลสาบบาตูร	-
บํารองแดนซ	-	ตลาดปราบเซียน	-	เทมภัคศิริงค

พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/
PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS
STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือ
เทียบเทา

3 ทะเลสาบบราตัน	-	วัดทามันอายุน	หรือ	ปุราทามันอา
ยุน	-	เทือกเขาเบดูกัล	-	วัดเบราตาน	-	วัดทานาหลอต
หรือ	ปุราทานาหลอต

พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/
PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS
STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือ
เทียบเทา

4 ยานคูตา	-	อนุสาวรียมหาภารตะ	-	สนามบินงูหราลัย
หรือ	สนามบินกูรารัย	-	สนามบินดอนเมือง

12	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,000

19	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,000

9	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,000

23	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,000



ชวงเชา
03.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ชั้น	3	ประตู	7	เคานเตอร	8	สายการบิน	THAI

LION	AIR	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

05.50	น.	นําทานเหินฟาสู	เกาะบาหลี	ประเทศประเทศอินโดนีเซีย	โดยเที่ยวบิน	SL258

11.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร	หรือในอีกชื่อ	ทาอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย	(บาหลี	เร็วกวาไทย	1	ชั่วโมง)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางชม	สวนพระวิษณุ	ที่มีองคของพระวิษณุ	ขนาดใหญครึ่งตัว	จําลองมาจากรูปสักการะของพระ

วิษณุ	พระผูปกปองโลก	เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ)	1	ใน	3	เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู	ขี่นกครุฑ	(นก
อินทรีย)	เทพการูดา	เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู	ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค	มีความสูง	150	เมตร
กวาง	64	เมตร	ขนาดน้ําหนัก	4,000	ตัน	สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ	240	ไร	และสถานที่แหงน้ียัง
ใชจัดแสดงโชว	วัฒนธรรมบาหลี	เชน	ระบําบารอง	ไวตอนรับแขกบาน	แขกเมืองอีกดวย

จากน้ันนําทานเดินทางชม	วิหารอูลูวาตู	ที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย	พรอมชมวิวทิวทัศนที่
งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี	ชมวิหารหนุมาน	ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร	(กรุณาระวังทรัพยสินมีคา
ของทาน	และหามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด	อาจเกิดอันตรายได)

นําทานเดินทางสู	ชายหาดจิมบารัน	เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร	ทามกลางทรายขาวสะอาดและทองน้ําสี
คราม	ตั้งอยูบริเวณชองแคบของเกาะบาหลี	บนเสนทางโซนทิศใตของสนามบินงูราหไร	โดยที่จิมบารันมี
ชายหาดอยู	2	ฝ่ัง	ดานตะวันตกติดกับอาวจิมบารัน	มีโรงแรมและรีสอรตหรูหราเพิ่งเปิดใหมผุดขึน้หลายแหง
สวนตะวันออกเป็นที่ตั้งของทาเรือบีนัว	บริเวณชายหาดจิมบารัน	นักทองเที่ยวนิยมไปน่ังกินบรรยากาศชม
พระอาทิตยตกดิน	บนฉากของวิวทิวทัศนที่งามตา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่พลุกพลานและสีสันของภาพชีวิตหมูบาน
ชาวประมง	มีปลาสดๆมาขายนักทองเที่ยวใหไดลิ้มลองป้ิงยางกันริมชายหาก

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร...พรอมชมพระอาทิตยตกดิน

พักที	่QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบ
เทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



วิหารอูลูวาตู	กรุณาระวังทรัพยสินมีคาของทาน	และหามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด	อาจเกิดอันตรายได

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดหลักประจําทองทะเลที่โดยมีความสูง	70	เมตร	ตั้งอยูบนไหลเขา	ริม
หนาผาทางใตสุดของเกาะบาหลี	ประตูผาซีก	หรือ	จันดี	เบินตาร	ของวัดน้ีไม
ธรรมดาตรงที่ดานขางสลักเป็นลักษณะของปีก	สวนทางเขาสูลานวัดชั้นที่สอง
ประจํายามโดยรูปป้ันพระคเนศเศียรชางที่ผูคนนับถือวาเป็นเทพผูปัดเป า
อุปสรรค	สถานชั้นในสุดอันศักดิส์ิทธิ	์หรือ	เจโรอัน	น้ันไดเฉพาะผูที่จะสวดบูชา
เพื่อเทพแหงทองทะเล

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

สถานที่ที่สรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู	ที่ชาวบาลีกวารอยละ90ใหความ
นับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาว
บาหลี	สวนน้ีสรางขึน้เพื่ออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา	พระ
นารายณกับครุฑ	มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมี
ขนาดใหญที่สุดในโลก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร...พรอมชมพระอาทิตยตกดิน

	พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางขึน้สู	หมูบานคินตามานี	ตั้งอยูบนระดับความสูง	1,500	เมตร	และเป็นหน่ึงในอาณาจักรยุค
ตน	ๆ	บนเกาะบาหลี

นําทานชม	ภูเขาไฟบาตูร	ภูเขาไฟแทนเพศหญิง	และ	ทะเลสาบบาตูร	เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัว



ของภูเขาไฟบาตูร	ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในบาหลีและตั้งอยูดานขางภูเขาไฟที่ยังคุกรุนอยู	มีความสูงเหนือระดับน้ํา
ทะเล	1,717	เมตร

นําทานเดินทางตามเสนทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาทามกลางธรรมชาติป าสนในบรรยากาศเย็น
สบาย	ผานหุบเขาทุงนาขั้นบันได	อันเป็นเอกลักษณของเกาะบาหลี	ใหทานไดเพลิดเพลินถายรูปกับทัศนียภาพที่
งดงามราวสรวงสวรรค

หลังจากน้ันนําทาน	ชมระบําบารอง	แดนซ	เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณของชาวเกาะบาหลี
อินโดนีเซีย	บารองเป็นสัตวในตํานาน	ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง	และเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงาม
ซึ่งเป็นผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังดา	ตัวละครที่เป็นสัญลักษณแทนวิญญาณชั่วราย	บารอง	แดนซเป็น
นาฏกรรมศักดิส์ิทธิ	์การรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม	เสียงเพลงไพเราะ	นําทานแวะชมสินคาเครื่องเงิน
หัตถกรรม	ที่เป็นศิลปะของเกาะบาหลี

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันเดินทางสูวิหารที่ศักดิส์ิทธิ	์วิหารเทมภัคศิริงค	(วัดพุศักดิส์ิทธิ)์	สรางในศตวรรษที่	13	เป็น

วิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศกษตัริยเทาน้ัน	ชมบอน้ําพุศักดิส์ิทธิ	์ที่	TIRTA
EMPUL	ที่ผุดขึน้จากใตดินเป็นพันปี	โดยไมมีวันหมด

ชมศิวลึงคศักดิส์ิทธิ	์และแทนบูชาเทพที่ศักดิส์ิทธิแ์ละมหัศจรรย	ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา	ดานหนา
ปากถํ้าเป็นสระศักดิส์ิทธิ	์มีน้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเป็นรูปอิสตรี	6	นาง	ชาวบาหลีเชื่อวา	ถาใครอยาก
มีลูก	ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่น่ี	จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ตลาดปราบเซียน	ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรองสินคาพื้นเมืองในตลาด
และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ	ของพื้นเมืองชมถํ้าชางศักดิส์ิทธิ	์ที่มีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบ
เทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

บํารองแดนซ	(Barong	Dance)	การแสดงพื้นบานที่มีชืื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่ง
นําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวางบารองเป็นสัตวในตํานาน	ซุึ่งมีหลังอานยาว
และมีหางงอนโงง	และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดีงามผูปกปักษรักษามนุษย
ตอสูกับรังตา	ตัวละคนที่เป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับฉากดวยการ
รายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแตโบราณกาล	บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏรรมศักดิส์ิทธิท์ี่มีการรายรํามีทาทางออนชอยงดงามประกอบดวยเสียง
เพลงอันไพเราะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย	และดวยพอคา
แมคาที่ตอราคาเกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา	ตลาดปราบเซียน

หรือ	วัดน้ําพุศักสิทธิ	์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา	ปุราเตียรตาอัมปึล	ภายใน
วัดมีบอน้ําศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาว
บาหลี

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม	วัดเม็งวี	(ทามานอายุน)	วัดที่สวยงามที่สุด	1	ใน	6	วัดของบาหลี	อดีตเป็นวัดหลวงของกษตัริย
แหงราชวงศเม็งวีใชประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่	17	ที่มี
ความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม

หลังจากน้ันเดินทางขึน้สู	เทือกเขาเบดูกัล	เทือกเขาที่งดงาม	อากาศเย็นตลอดทั้งปี	ชมสวนผลไม,	ผัก,
ตนไมตางๆ	ทัศนียภาพของบาหลี	ระหวางขึน้บนเทือกเขาเบดูกัล	หมูบานดัชทและ	ปุระอันที่งดงามสองขางทาง
ขึน้ภูเขา



นําทานชม	วัดอุลัน	ดานู	อยูในระดับความสูง	4,300	ฟุตจากระดับน้ําทะเล	ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบ
บราตาน	มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน	บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว	วัดน้ีสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17
เพื่อใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู	รวมทั้งอุทิศแดเทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ํา	บริเวณที่ไมสามารถเดินขามไป
ได	จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ	มุงดวยฟางซอนกันถึง	11	ชั้น	สวยงามมาก

ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแหงน้ีตั้งอยูริม	ทะเลสาบบราตัน	เป็นทะเลสาบที่มี	มนต
ขลัง	ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย	ๆ	ลาดตําลง	เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง	ซึ่งมีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่
ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา	ทองนา	และภูเขาไดเขาพักดวย	ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่
สวยงามของยอดเขาคินตามณี	เมาตอากุง	เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากน้ี	ยังเป็นศูนยรวมกิจกรรม
ทางนําสรางความตื่นเตน	เชน	สกีนํา	การลองเรือ	และภายเรือในทะเลสาบ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วิหารทานาล็อท	วิหารงูอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู	ซึ่งสรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหง

มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	ซึ่งสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย	ทานสามารถชม
ความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของวิหารศักดิส์ิทธิ ์

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบ
เทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร	เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา	เชน
สกีน้ํา	การลองเรือ	และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบที่สวยงาม	มี
รีสอรทใหนักทองเที่ยวใหเขาพักอีกดวย

หรือวัดเมงวีซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเกาสรางตอนศตวรรษที่	17	เพื่อใช
ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยราชวงศเม็งวี	กําแพงประตูวัด	กอดวยหินสูง	แกะ
สลักลวดลายวิจิตรบรรจง	หลังคาปูดวยหญาสิ่งกอสรางดานใน	ตกแตง
ลวดลายงดงามตามแบบบาหลี	มีสระน้ําลอมรอบ

เบดูกัลตั้งอยูที่ระดับความสูง	1,300	เมตร	จากระดับน้ําทะเลเป็นแหลงที่พัก
ตากอากาศ	มีทะเลสาบที่สงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก	เป็น
ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุงบราตัน	เป็นแหลงน้ําที่มีความสําคัญสําหรับ
ไรนาในแถบน้ี	จึงมีพิธีบูชาเดวีดะเนา	มีสนามกอลฟ	18	หลุม	ที่ดีที่สุดแหงหนง
ในโลก	วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	ไดแก	วัดปุราตะนาหลอต	(Pura	Tanah	Lot)	วัดแหง
น้ีตั้งอยูบนโขดหินใหญนอกฝ่ังยื่นลํ้าสูทะเลมองเห็นเป็นเงาสีดํา	สวยที่สุดยาม
พระอาทิตยตกดิน	ตะนาหลอต	แปลวา	ผืนดินในทองทะเล



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	QUEST	HOTEL	TUBAN	/	PRIME	BIZ	HOTEL	KUTA	/	IBIS	STYLES	KUTA	CIRCLE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานสู	ยานคูตา	เซ็นเตอร	ใหทานชอปป้ิงไดอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมตางๆ	อาทิ
ROXY,	QUICKSILVER,	VERSACE

นําทานแวะชม	อนุสาวรียมหาภารตะ	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี	อนุสาวรียสีขาวบอกเลาเรื่องราว
การสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ	เป็นเรื่องราวความขัดแยงของพี่นองสองตระกูลระหวาง
ตระกูลเการพ	และตระกูลปาณฑพ	จนบานปลายไปสูมหาสงคราม	ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝ ายเขารวมรบดวย
เป็นจํานวนมากกลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝ ายธรรมะ	และฝายอธรรม	ความดี	และความชั่ว	ซึ่งในที่สุด
แลวฝ ายปาณฑพก็เป็นผูชนะในสงครามครั้งน้ี

ใหทานไดถายรูปเก็บภาพที่ระลึกกอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร	เกาะบาหลี

ชวงบาย
13.20	น.	นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	SL259

17.15	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ยานคูตา	ใหทานอิสระช็อปป้ิง	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย	มี	Outlet	ที่
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาเป็นแบรดแนมได

ซึ่งเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี	มหาภารตะ	เป็น	เรื่องราวความขัดแยง	ของ
พี่นองสองตระกูล	ระหวาง	ตระกูลเการพ	และตระกูลปาณฑพ	ซึ่งทั้งสอง
ตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมาจากทาวภรต	แหง	กรุงหัสตินาปุระ	จนบานปลาย
ไปสู	มหาสงครามที่ทุงกุรุเกษตร	ซึ่งมีพันธมิตร	ของแตละฝ ายเขารวมรบดวย
เป็นจํานวนมาก	กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง	ฝายธรรมะ	และฝายอธรรม
ความดี	และความชั่ว	ซึ่งในที่สุดแลว	ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะในสงครามครั้งน้ี

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

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี



3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	600	บาท/ทริป/ตอทาน

3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***

ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ีแบตเตอรี่สํารอง
สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี



ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใช
จายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่
น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


