


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	เกาะ
บาหลี	-	วิหารอูลูวาตู	-	วัดอูลูวาต	-	จิมบารัน	-	ยานคูตา

พักที่	Neo
Kuta	Jelantik
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 บํารองแดนซ	-	หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ภูเขาไฟกุนุงอากุง	-
ทะเลสาบบาตูร	-	วัดเตียรตาอัมปีล	-	ตลาดปราบเซียน	-	ตลาดอูบุด

พักที่	Neo
Kuta	Jelantik
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 วัดทามันอายุน	หรือ	ปุราทามันอายุน	-	เทือกเขาเบดูกัล	-	ทะเลสาบบรา
ตัน	-	วัดเบราตาน	-	วัดทานาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต

พักที่	Neo
Kuta	Jelantik
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 ผลิตกาแฟขี้ชะมด	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	สนามบิน
ดอนเมือง

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿19,988 ฿22,988 ฿22,988 ฿3,500



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที	่ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	3

เคานเตอรสายการบิน	Thai	Air	Asia	เจาหนาที่บริษทัฯ	ตอนรับทาน	เช็คอินสัมภาระและตัว๋โดยสาร	พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่	(กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน	)
06.15	น.	ออกเดินทางสู	Denpasa	(เดนปาซาร)	เกาะบาหลี	โดยสายการบิน	Thai	Air	Asia	เทีย่วบิน

ที	่FD396
11.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนูราลัย	เกาะบาหลี	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	ไกดทองถิ่นรอ

ตอนรับทาน	ตอนรับสูเกาะบาหลี	บาหลี	เป็น	เกาะเล็กๆ	ของอินโดนีเซีย	ซึ่งมีความสวยงามดวยธรรมชาติที่ผสม
ผสานกันอยางลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไมเหมือนใคร	จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศ	เดินทางไป
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชมความงดงามของ	วิหารอูรูวาตูที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพรอมชมวิว

ทิวทัศนทีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี
วัดอูลูวาตู	(Pura	Ulu	Watu)	หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดในบาหลีที่ถูกสรางขึน้ตรงสวย	ปรายของหนาผาขรุขระ

บริเวณหาดอูลูวาตู	โดยมีฉากดานหลังเป็นแผนฟาและผืนน้ําแหงทองทะเล	วัดตั้งอยูทางสวนปรายทางทิศใต
ของบาหลี	ในเขต	South	Kuta	หางจากเดนปาซาร	ประมาณ	30	กิโลเมตร	ตั้งอยูบนหนาผาที่มีความสูงถึง	76
เมตร	สรางขึน้ในศตวรรษที่	10	และในสมัยศตษวรรษที่	15
เคยมีนักบวชผูกอตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ	นามวา	Dhang	Hyang	Dwijendra	ไดเดินทางมาที่วัดแหงน้ี	และ

ไดบรรลุ	“	โมกษะ”	หลุดพนรวมเป็นหน่ึงกับพระผูเป็นเจาที่น่ี	อูลูวาตู	จึงไดรับสมญานามวา	“วัดที่มีอิทธิพลใน
การเป็นแนวทาง”	ตามความเชื่อของชาวฮินดูหมายถึงวัดที่ปกปองบาหลีใหรอดพนจากความชั่วรายทั้งปวง	(การ
เที่ยวชมวัดน้ี	หามใสแวนตา	ตางหู	สรอย	และใหระวังกระเปา	หมวก	กลอง	หรือไมควรนําของติดตัวไป	เน่ืองจาก
ที่บริเวณวัดน้ี	มีฝูงลิงอาศัยอยูจํานวนมากและมีนิสัยชอบแยงสิ่งของที่นักทองเที่ยวติดตัวมาโดยเฉพาะแวนตา)
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูหาดจิมบารัน	หาดจิมบารัน	(Jimbaran	Beach)	ชายหาดสุดแสนโร

แมนติกที่ตั้งอยูบนชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงใตของบาหลี	หาดจิมบารัน	ถือเป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี
นอกจากมีชายหาดที่ยาวและสวยงามแลว	ยังเป็นจุดชมพระอาทิตยตกที่สวยงามจุดหน่ึงของเกาะบาหลี	บริเวณ
ชายหาดจะมีรานอาหาร	ภัตตาคารมากมาย	ที่รับนักทองเที่ยวใหมาชิมอาหารทะเล

ชวงคํ่า
รับประทานม้ือคํ่าอาหารทะเล	ณ	ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran)	Lobster	คนละ	1ตัว	(300g)อาหาร

ทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมูบานพรอมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวในยามเย็น
หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก	ยานคูตา
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

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



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

เกาะบาหลี	(Bali	Island)	เป็น	1	ใน	34	จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย	เมือง
สําคัญคือเดินปาซาร	พื้นที่ทั้งหมด	5,634.40	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรทั้ง
สิ้น	3,422,600	คน	ความหนาแนนของประชากร	607	คน/ตารางกิโลเมตร
ภาษาที่ใชคือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

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



กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน
การเที่ยวชมวัดอูลูวาตูหามใสแวนตา	ตางหู	สรอย	และใหระวังกระเป า	หมวก	กลอง	หรือไมควรนําของ

ติดตัวไป	เน่ืองจากทีบ่ริเวณวัดน้ี	มีฝูงลิงอาศัยอยูจํานวนมากและมีนิสัยชอบแยงสิ่งของที่นักทองเที่ยว
ติดตัวมาโดยเฉพาะแวนตา

	รับประทานอาหารทะเล	ณ	ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran)	Lobster	คนละ	1ตัว	(300g)	อาหารทะเลสดที่จับจาก
ชาวประมงจากหมูบาน

	พักที่	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือเทียบเทา

ยานคูตา	ใหทานอิสระช็อปป้ิง	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย	มี	Outlet	ที่
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาเป็นแบรดแนมได

่ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชมการแสดง	บารองเเดนซ	ที่มีชื่อเสียงของบาหลี	เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการตอสูระหวาง

ความชั่วกับความดี	จากน้ันไปชม	อุตสาหกรรมการผลิต	และ	เพนทผาบาติก	ชมการสาธิตการทําผาบาติกแบบ
บาหลี	เป็นงานฝีมือแตละ	ขั้นตอน	และทานสามารถนํา	เสนอ	หรือเพนทลายตางๆไดฟรี	ชมผาบาติกชั้นเยี่ยมที่
สงออกจําหนายทั่วโลก
หลังจากน้ันเดินทางสู	หมูบานMas	ชมการแกะสลักไม	Sandra	Wood	และ	ขั้นตอนการทําไมแกะสลักเป็น

งานฝีมือดั้งเดิม	จนสมควรแกเวลา	เดินทางสู	หมูบานคินตามณี	หมูบานที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี	เดิน
ทางถึง	หมูบานคินตามณี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ทามกลางวิวทิวทัศนอัน	งดงามของ	ภูเขาไฟบารตูร	ซึ่งอยู

บริเวณหมูบานคินตามณี	ตั้งอยูบนระดับความสูง	1,717	เมตร

ชวงบาย
ชม	ภูเขาไฟกูนุงบารตูร	เป็นหุบเขาที่งดงาม	มีหมอกปกคลุมอยางสวยงาม	บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้ง

ปี	ใกลกับภูเขาไฟ	คือ	ทะเลสาบบารตูร	เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ	ภูเขาไฟ	ดาเนา	บารตูร	ซึ่งมี
ขนาดใหญที่สุดและตั้งอยูบนหลุมปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุน
นําทานสู	วัดปุราเตียรตาอัมปีล	(PURA	TIRTA	EMPUL	TEMPLE)	หรือ	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิ	์ภายในวัดทาน

จะไดพบกับ	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ซึ่งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึน้มาตลอดเวลา	เชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึน้ตอนที่เจาะ
พื้นพิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค	วากันวาน้ําในสระมีอํานาจในการรักษาโรคภัยตางๆ	จึง
มีผูคนจํานวนมากพากันมาอาบชําระ	ลางรางกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความเป็นสิริมงคลแกชีวิต
จากน้ันอิสระใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน	ผาพันคอ	ผาโสรงพื้นเมือง	กระเปา

หนัง	ตุกตาไมแกะสลัก	พวงกุญแจ	ฯลฯ	ที่	ตลาดปราบเซียน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูตัวเมือง	ระหวางทางทานจะไดพบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสอง

ขางทางที่รถแลนผาน	ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยูที่เรียบงายเหมือนเชนอดีตตลอดสองขางทาง
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดอูบุด	ศูนยกลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย	แบบที่

ใครไดมาเยือนเกาะแหงน้ีแลวตองไมพลาดการมาที่น่ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ภูเขาไฟ	กุนุง	อากุง	(Gunung	Agung)น้ัน	เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุนและสูงที่สุดใน
บาหลี	คือสูงถึง	3.142	เมตร	ชาวบาหลีนับถือเป็นภูเขาไฟศักดิส์ิทธิท์ี่สุดดวย
เป็นที่ประทับของทวยเทพ	และสามารถบันดาลใหภูเขาไฟระเบิดหากมีการ
ประพฤติชั่วหรือลบหลูเหลาเทพ	…	แตขณะเดียวกันก็เชื่อวา	ผืนดินอันอุดม
จากการระเบิดของภูเขาไฟจนเป็นแหลงเพาะปลูกพืชผล	การทํานาไดถึงปีละ
3	ครั้ง	เลี้ยงชาวบาหลีทั้งมวลน้ัน	เป็นของขวัญที่เทพเจาประทานเชนกัน

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียก
กันวา	วัดตัมปะซีริง	ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่งปัจจุบันน้ียังมี
น้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพ
เพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราว
ศตวรรษที่	10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักกา
ระของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่ง
เลวราย	และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระรางกาย



ใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย	และดวยพอคา
แมคาที่ตอราคาเกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา	ตลาดปราบเซียน

ตลาดอูบุด	ศูนยกลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย
แบบที่ใครไดมาเยือนเกาะแหงน้ีแลวตองไมพลาดการมาที่น่ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู	วัดปูราตามันอายุน	(Pura	Taman	Ayun)	หรือ	วัดเม็งวี	ราชเทวสถานแหงน้ี	เคยใช

ในการประกอบพิธีกรรมของกษตัริยราชวงศเม็งวี	ประตูวัดตั้งตระหงานสูงใหญบงบอกถึงความรุงเรื่องในอดีต
ของราชวงศน้ี	กําแพงกอดวยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง	ทานสามารถมองเห็นเมรุ	หรือเจดียแบบ
บาหลี	ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจาแตละองคใชการเรียงชั้นของหลังคาที่แตกตางกันไป	วัดน้ีมีคูน้ํารอบลอม
ตามหลักความเชื่อวาที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู
จากวัดเม็งวีเรานําทานขึน้สูทางตอน	เหนือสู	เขตเบดูกูล(Bedugul)	ทานจะไดเห็นทัศนียภาพของบาหลีทาง

ใต	รวมทั้งภาพนาขาวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ
จากน้ันเรานําทานไปยัง	ทะเลสาบบราตัน	(Lake	Bratan)	เพื่อไปสู	วัดอูลันดานูบราตัน(Pura	Ulun

Danu	Bratan)	เป็นวัดที่ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบ	มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ	วัดน้ีเป็นวัดที่เกาแกที่ชาวเบดู
กูลสรางขึน้เพื่อสักการะบูชาพระแมแหงทะเลสาบของพวกเขา
จากน้ันเราจะพาทานแวะตลาดผลไมของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ	หรือผลไมอื่นๆที่หาชิมไมได

ในเมืองไทย	เชน	สละบาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ผาน	ชมนาขาวขั้นบันไดอันเขียวขจี	วิวของนาขาขั้นบันไดแหงน้ีถือวาเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี
จากน้ันนําทานไปยัง	วิหารทานาตลอต(Pura	Tanah	Lot)ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักทองเที่ยวถาย

ภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี	วิหารน้ีตั้งอยูบนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอาว	อันเกิดจาก	การกัดเซาะของเกลียว
คลื่น	สิ่งที่ทําใหวัดแหงน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเป็นเสมือน
ภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบที่ปกคลุมหนาผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาด	จีน	นอกจากน้ีทาน
ยังสามารถชื่นชมพระอาทิตยยามอัสดงไดจากชายฝ่ังขางเคียง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม



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

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Neo	Kuta	Jelantik	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี	ใหทานไดเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบาน
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินนูราลัย	ระหวางทางผานชม	อนุสาวรีย	Ramayana

ชวงบาย
12.00	น.	เดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่FD397
15.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ผลิตกาแฟขี้ชะมด	กาแฟขี้ชะมดน้ันถือเป็นกาแฟขึน้ชื่อของบาหลี	ใหทานไดรับ
ชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

20ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	หรือเตียงเสริม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง
15.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
16.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
17.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนทีเ่หลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การ
ไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบินดอนเมือง	-	Denpasa	-	ดอนเมือง	ไปกลับ	พรอมที่พัก	3	คืน	พักหองละ	2-3	ทาน



2.	อาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามรายการ)
3.	บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง	ๆ	คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก
4.	คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.
5.	คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	รวมคาภาษีสนามบิน

ทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด
2.	คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ	วันละ	5	USD	ตอ	วัน	ตอ	1	ทาน	หรือ	วันละ	180	บาท	ตอ	วัน	ตอ	1	ทาน

(4	วัน	รวมเป็น	20	USD	หรือ	750	บาท)สําหรับหัวหนาทัวรไทยนอยหรือมากเทาทีท่านประทับใจในการ
บริการ
3.	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)	
4.	คาวีซาพาสปอรตตางดาว	
5.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง	
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดินทางไป-กลับ	**และมีหนา

วางอยางนอย	2	หนาเต็มเพื่อทําการประทับตราผานแดน	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองของทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลัก
ฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

ไมมีราคาเด็กINF	5,000฿
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สายการบิน	เป็นตน

โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
อัตราคาบริการขางตน	เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	จากสายการบิน	ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง	จายคาจอง

คาทัวรแลว	มิสามารถเปลี่ยนแปลง	เลื่อน	ยกเลิกการเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง	คาทัวร
ในทุกกรณี	และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทักอนทําการจอง
ตัว๋เครื่อง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	กรณีกรุปออกเดินทางไมได
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ

ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิไมคืนเงินสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

เน่ืองจาก	เป็นราคาโปรโมชั่นจากสายการ	เมื่อทานตกลงจองทัวร	ชําระคาจอง	หรือชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน
แลว	ไมสามารถขอคืนเงินทั้งหมด	หรือบางสวน	ไมวากรณีใดๆ


