


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	วัดอูลูวาต
-	ระบําไฟ	Kecak	Fire	Dance

พักที่	Grand
Zuri	hotel
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

2 หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ทะเลสาบบาตูร	-	วัดเตียรตาอัมปีล	-
ตลาดปราบเซียน

พักที่	Grand
Zuri	hotel
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

3 วัดทามันอายุน	หรือ	ปุราทามันอายุน	-	เทือกเขาเบดูกัล	-	ทะเลสาบบราตัน
-	วัดเบราตาน	-	ผลิตกาแฟขี้ชะมด	-	วัดทานาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต

พักที่	Grand
Zuri	hotel
ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 สวนพระวิษณุ	-	ราน	Krisna	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿4,500



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

กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก

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”	เมืองเดนพารซารหรือ

เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	สนามบินแหงน้ีตั้งชื่อไวเพื่อเป็นเกียรติแก	พันโท	อี	กุสตี	งูระหไร	ผูบัญชาการ
กองกําลังชาวอินโดนีเซีย	วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช	ระหวางการ
ปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร	ประมาณ	13
กิโลเมตร	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากน้ันนําทานชม	วัดอูลูวาตู	(Uluwatu	Temple)	วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ	70	เมตร	ทางดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี	เป็นวัดสําคัญ	1	ใน	5	แหงที่อยูริมทะเล	ภายในวัดแบงเป็น	3	สวนตาม
ความเชื่อ	คือ	สวรรค	มนุษย	และ	ภูตผีปีศาจ	ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยูสองขาง	เวนชวงตรง
กลาง	ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก	ดูนาเกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู	ขางประตูประดับดวย
รูปสลักพระพิฆเณศ	ชั้นสุดทายเป็นเจดียซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน	จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาว
ฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล	โปรดระวัง	แวนตา,	หมวก	หรือเครื่องประดับตางๆ	เน่ืองจากมีฝูงลิง
จํานวนมากทีอ่าศัยอยูในวัดแหงน้ี	วัดน้ีจัดไดวาเป็นจุดที่สวยงามแหงหน่ึง	โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย
กําลังลับขอบฟา

จากน้ันนําทานชม	ระบําไฟ	Kacak	Fire	Dance	โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี	เป็นการ
ถายทอดเรื่องราวการตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเป็นจังหวะ
ประสาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เครื่องแอรบัส	747	–	700	ที่น่ังแบบ	3-4-3

บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	30	ก.ก.	–	ขากลับ	30	ก.ก.

โปรดระวัง	แวนตา,	หมวก	หรือเครื่องประดับตางๆ	เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากทีอ่าศัยอยูในวัด
แหงน้ี

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

ระบําไฟ	Kecak	Dance	หรือ	Kecak	Fire	Dance	น้ีเป็นการแสดงที่ปรับมาจาก
การรายรําประจําดั้งเดิมของบาหลี	โดย	Wayan	Limbak	รวมกับจิตรกรชาว
เยอรมันชื่อ	Walter	Spies	คิดคนและปรับปรุงการรายรําน้ีในปีค.ศ.	1930	ซึ่ง
เป็นการรายรําที่มีการใชไฟมาประกอบ	และเดินเรื่องดวยวรรณกรรมฮินดู
เรื่องรามายณะ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชม	ศูนยผาบาติก	ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ	ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกตาง
จากผาบาติกทั่วไป

ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไว
อยางสวยงามเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานคินตามณี	หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว	ภูเขาไฟบารตูห	และทะเลสาบ
บารตูห	ที่สวยงามที่สุด	ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ	และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศ



เย็นสบายตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ ต

ชวงบาย
ใหทานได	ชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห	ที่ตั้งอยูบนระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	และ	ทะเลสาบบารตูห

ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความ
ประทับใจ

จากน้ันนําทานสู	หมูบานตัมปะซิริง

นําทานชม	วัดเตียรตาอัมปีล	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา	วัดตัมปะซีริง	(Tampak	siring)
ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสราง
ขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราวศตวรรษที่
10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมา
อาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย	และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระ
รางกายใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดปราบเซียน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมาย	เชน
เสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก	และสินคาพื้นเมืองอีกมากมาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟต

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทามันอายุน	(Taman	Ayun	Temple)	หรือที่เรียกกันวา	วัดเม็งวี	(The	Royal
temple	of	Mengwi)	1	ใน	6	วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี	สรางในชวงคริสตศตวรรษที่	17	ในอดีต
วัดหลวงของกษตัริยของราชวงคเม็งวี	ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเม็งวี	ใหทานไดชม
เจดียบาหลีที่มีเอกลักษณในการสรางโดยสรางขึน้เป็นชั้นๆ	สูงขึน้ไปแลวมุงดวยฟาง	ชมความงามของกําแพง,
ประตูวัดที่กอดวยหินสูง	แกะสลักลวดลายตางๆไวอยางงดงาม

จากน้ันเดินทางขึน้สู	เทือกเขาเบดูกัล	เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี	ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็น
วิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ	เชน	การทํานาขั้นบันได,	สวนผัก	และสวนผลไม

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

หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังแหลงผลิต	กาแฟขี้ชะมด	กาแฟขี้ชะมดน้ันถือเป็นกาแฟขึน้ชื่อของบาหลี	ให
ทานไดรับชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทานาหลอต	ไดรับฉายาวา"วัดทีมี่ทิวทัศนสวยงามทีสุ่ดของบาหลี"	คําวา



ทานา	แปลวาโลก	คําวา	ลอต	แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและ
จักรวาล	เป็นวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล	มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล	สรางอยูบนโขดหินลักษณะ
คลายเกาะ	เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล	เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได	วัดน้ีสรางขึน้โดย
นักบวชฮินดูชื่อ	ดัง	ฮยัง	นิรารธาในสมัยศตวรรษที่	11	เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปีศาจแหงทองทะเลเย็น

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ผลิตกาแฟขี้ชะมด	กาแฟขี้ชะมดน้ันถือเป็นกาแฟขึน้ชื่อของบาหลี	ใหทานไดรับ
ชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่า	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)

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

	พักที่	Grand	Zuri	hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานชม	สวนพระวิษณุ	(GWK	Garuda	Wisnu	Kencana)

ชมอนุสาวรียขนาดใหญแบบครึ่งรูป	ไดแก	อนุสาวรียรูปสักการะของพระวิษณุ	(พระนารายณ)	1	ใน	3
เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู	พระผูปกปองโลก	และอนุสาวรียครุฑ	หรือเทพการูดา	เทพเจาแหงอิสระเสรีภาพของ
ชาวฮินดู	ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค	มีความสูง	150	เมตร	กวาง	64	เมตร	ขนาดน้ําหนัก	4,000	ตัน	ใหทานอิสระ
ถายรูปไวเป็นที่ระลึกกับรูปป้ันขนาดใหญของพระวิษณุ	หรือเดินชมบรรยากาศในสวน	และสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเวิ้งอาวบาหลีตอนใตไดจากที่น่ีไดอีกดวย

จากน้ันนําทานสู	รานกฤษณา	รานขายของฝากชื่อดังที่ไดรวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลี
แหงน้ี	อาทิ	เชน	ขนมพื้นเมือง,	เสื้อผาบาติก,	งานแกะสลักไม	และ	เครื่องประดับสวยงาม	ใหทานไดอิสระเลือก
ซื้อของฝากกอนเดินทางกลับ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
13.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport

17.40	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	การบินไทย	(Thai	airway)	เทีย่ว
บินที	่TG432

20.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สถานที่ที่สรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู	ที่ชาวบาลีกวารอยละ90ใหความ
นับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาว
บาหลี	สวนน้ีสรางขึน้เพื่ออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา	พระ
นารายณกับครุฑ	มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมี
ขนาดใหญที่สุดในโลก



เครื่องแอรบัส	747	–	700	ที่น่ังแบบ	3-4-3

บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	30	ก.ก.	–	ขากลับ	30	ก.ก.

ของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอยางมารวมไว
ที่น้ี	ราน	Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี

	บริการอาหารกลางวัน	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	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป 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.ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศไทย,	ประเทศอินโดนีเซีย	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทา

งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น



1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน

3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ
ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว**คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2558	และทานตองชําระเพิ่มเติม	ใน
กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**

2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	ทาน

3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6.	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	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน

6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน

***ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	8,000	บาท/ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	16	USD	/	ทริป	/	ตอ
ทาน***

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย
การบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของของ	ยาน
พาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	10
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน



1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

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,	ประเทศอินโดนีเซียไมมีการ
คืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรง
พยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	และคาใชจายอื่นๆ	ตามเงื่อนไข

7.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


