


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรา
รัย	-	เกาะบาหลี	-	อนุสาวรียมหาภารตะ	-	สวนพระวิษณุ	-	วัด
อูลูวาตู

พักที่	Best	Western	Anyar
/	Harris	River	View	Hotel
/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 บุโรพุธโธ	-	วัดปะวน	-	วัดเมนดุท	-	วังสุลตาน	-	พระราชวังน้ํา
-	วัดพรามนันต	-	เกาะบาหลี

พักที่	Best	Western	Anyar
/	Harris	River	View	Hotel
/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานบาตูบูลัน	-	บํารองแดนซ	-	วัดทามันอายุน	หรือ	ปุรา
ทามันอายุน	-	เทือกเขาเบดูกัล	-	วัดเบราตาน	-	วัดทา
นาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต

พักที่	Best	Western	Anyar
/	Harris	River	View	Hotel
/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 วัดเบซากีห	-	ภูเขาไฟคินตามนี	-	ภูเขาไฟกุนุงอากุง	-
ทะเลสาบบาตูร	-	เทมภัคศิริงค	-	วัดเตียรตาอัมปีล	-	วัดถา
ชาง

พักที่	Best	Western	Anyar
/	Harris	River	View	Hotel
/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 อนุสาวรียมหาภารตะ	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรา
รัย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿7,900



ชวงเชา
05.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	4	แถว	H-J	สายการบินไทย	โดยมมีเจา

หนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกใหการตอนรับ
08.50	น.	นําทานบินลัดฟาสู	“เกาะสวรรคบาหลี”	ประเทศอินโดนีเซีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบิน

ที	TG431

ชวงบาย
14.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินนูราลัย	เกาะบาหลี	เมืองเดนพาซาร	เมืองเอกของเกาะบาหลี	หลังผานการ

ตรวจคนเขาเมืองแลว	ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
นําทานเดินทางผานประตูเทพเจาเขาสูตัวเมือง	ชม	อนุสาวรียมหาภารตะ,	สัญลักษณของเกาะบาหลี,	ผาน

ชมอนุสาวรีย	บิมา	เทพเจาแหงทองทะเล	ยาน	Kartika	Plaza	
หลังจากน้ันเดินทางเขาชม	อนุสาวรียมหาภารตะ	Garuda	Wisnu	Kencana	Cultural	Park	สวนพระ

วิษณุ	อนุสาวรียขนาดใหญครึ่งตัว	จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ	พระผูปกปองโลก	เป็นรูปป้ันพระ
วิษณุ(พระนารายณ)	1	ใน	3	เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู	ขี่นกครุฑ	(นกอินทรีย)	เทพการูดา	เทพเจาแหงอิสร
เสรีภาพของชาวฮินดู	ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค	มีความสูง	150	เมตร	กวาง	64	เมตร	ขนาดน้ําหนัก	4,000	ตัน
สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ	240	ไร	และสถานที่แหงน้ียังใชจัดแสดงโชว	วัฒนธรรมบาหลี	เชน
ระบําบารอง	ไวตอนรับแขกบาน	แขกเมืองอีกดวย	ตอ

จากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ	วิหารอูลูวาตู	ที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย	พรอมชม
วิวทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี	ชมวิหารหนุมาน	ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร	(กรุณาระวัง
แวนตา,	ปากกา,	หมวก	ดวย	หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	แบบบาหลีดัง้เดิม	ณ	ชายหาดจิมบาลัน	พิเศษ!!	เมนูกุงมังกรยาง

ราดซอสบารบีคิว	(ขนาด	500	กรัม)	พรอมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟาริมมหาสมุทร
และดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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



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

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

สถานที่ที่สรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู	ที่ชาวบาลีกวารอยละ90ใหความ
นับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาว
บาหลี	สวนน้ีสรางขึน้เพื่ออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา	พระ
นารายณกับครุฑ	มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมี
ขนาดใหญที่สุดในโลก

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	แบบบาหลีดั้งเดิม	ณ	ชายหาดจิมบาลัน	พิเศษ!!	เมนูกุงมังกรยางราดซอส
บารบีคิว

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ทานเดินทางสูเมือง	ยอรกยาการตา	โดยสายการบิน…..เทีย่วบินที.่......
ทานเดินทางสู	มหาเจดียบุโรพุทโธ	“BOROBUDUR”	ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุดในโลกสราง

ขึน้โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	เป็นสถูปแบบมหายาน	สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่	7-9	หรือ
พุทธศักราช	1393	ตั้งอยูทางภาคกลางของเกาะชวา	บนที่ราบเกฑุ	ทางฝ่ังขวาใกลกับแมน้ําโปรโก	หางจากยอก
ยาการตา	ทางตะวันตกเฉียงเหนือ	40	กิโลเมตร	มหาสถูปบุโรพุทโธ	อันงดงามน้ันรังสรรคขึน้ดวยความรักความ
ศรัทธาอยางเป่ียมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย	ประติมากรรมแตละชิ้นไดรับการจัดวางอยาง
งดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม	ธรรมชาติ	หรือจักรวาล	โดยสรางขึน้จากหินลาวา	มีพื้นที่โดย
รวมประมาณ	55,000	ตารางเมตร	รูปทรงดานฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ	123	เมตร	แตละดานมี
บันไดและซุมประตูขึน้สูมหาเจดีย	ซึ่งมีทั้งหมด	10	ชั้น	ชั้น	1-6	มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม	สวนชั้นที่	7-10	มี
ลักษณะเป็นรูปทรงกลม	สวนฐานของบุโรพุทโธ	ประกอบดวยขั้นบันไดใหญ	4	ขั้น	กําแพงรอบฐานมีภาพสลัก



ประมาณ	160	ภาพ	เป็นภาพที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นมนุษยที่ยังของอยูในกาม	ผูกพันกับความสุข	สนุกสนาน
ความปรารถนาทางโลกอันไมรูจบ	สวนน้ีจัดอยูในขั้นกามภูมิ	ในสวนที่สอง	คือสวนบนของฐานน้ัน	ผนังทั้งดาน
นอกดานในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกตางๆ	ประมาณ	1,460	ภาพ	ในสวนน้ีถือเป็นขั้นรูป
ภูมิ	คือขั้นตอนที่มนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวนที่สาม	คือสวนของฐานกลมที่มีเจดียทรง
ระฆังควํ่ า	จํานวน	72	องค	แตละองคบรรจุดวยพระพุทธรูป	ตั้งเรียงรายอยู	3	ระดับ	โอบลอมพระเจดียองคใหญ
ซึ่งเป็นสัญลักษณสุดยอดของบุโรพุทโธ	จํานวน	72	น้ัน	หากพิจารณาในทางธรรมแลวหมายถึง	รูป	18	เจตสิก	52
จิต	1	นิพพาน	1	และฐานพระเจดียที่เป็นรูปบัวผลิบานน้ันบงบอกถึงการรูตื่นและเบิกบาน	สวนพระเจดียองค
ใหญน้ันภายในไมไดบรรจุสิ่งใดไว	อาจสื่อใหเห็นถึงความวาง	อันถึงที่สุดของนิพพานแลว	ยอมไรลักษณ	ไรรูป
รอยใดๆ	ในสวนน้ีถือเป็นขั้นอรูปภูมิ	ที่มนุษยไมผูกพันกับทางโลกอีกตอไป

จากน้ันนําทานสู	ศูนยเครื่องเงิน	ทานจะไดชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด	โดยชางฝีมือที่
ประณีต

จากน้ันนําทานชม	วัดปะวน	(Candi	Pawon)	หรือ	เป็นวัดที่ไดสรางขึน้เป็นที่สําหรับเก็บน้ําศักดิส์ิทธิเ์พื่อ
ชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโรพุทโธ

จากน้ันนําทานชม	วัดเมนดุท	(Candi	Mendut)	ซึ่งถือเป็นวัดที่เกาแก	โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเลี่ย
กันกับบุโรพุทโธ	โดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร	(Sailendra	Dynasty)	วัดแหงน้ีตั้งอยูที่หมูบาน	Mendut	หาง
จากกลุมวัดบุโรพุทโธ	ประมาณ	3	กิโลเมตร	พระอุโบสถ	เป็นรูปทรงสูงคลายเจดีย	ดานในมีพระประธาน	3	องค
วัดแหงน้ีถูกคนพบในปี	1836	อยูในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรับการบูรณะในปี	1897	ในปัจจุบันยังมีพระ
สงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี	ซึ่งในระหวางการบูรณะบุโรพุทโธ	นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบวา	วัดทั้ง	3
แหงน้ี	ตั้งอยูในตําแหนงที่เป็นเสนตรงเดียวกัน	ทําใหนักโบราณคดีสวนหน่ึงเชื่อวา	Candi	Mendut	และ	Candi
Pawon	คือ	สวนหน่ึงของบุโรพุทโธ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	วังสุลตาน	ที่เต็มไปดวยสิ่งของลํ้าคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่กษตัริยองคสุดทายจะลี้

ภัยและเปลี่ยนการปกครอง	ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ	และหองเก็บโบราณวัตถุและสิ่งลํ้าคา
สมัยกอน	ประวัติตางๆที่มีความเป็นมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณที่
ประตูวัง

จากน้ันนําทานสู	พระราชวังวอเตอรพาเลซ	พระราชวังวอเตอรพาเลซ	มีความสวยสดงดงามแปลกตาจาก
พระราชวังทั่วไป	เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ําลอมรอบวัง	และมีความสวยงามแตกตางกันจาก
พระราชวังอื่น	ๆ	ซึ่งเลากันวาในอดีตชาวบานมักจะสรางที่อยูอาศัยใกลกับแหลงน้ํา	และอยูตามซอกซอย	และ
ใตดิน	เพื่อความสงบรมเย็นในการดํารงชีวิต

จากน้ันนําทานชม	วัดพรามนันต	ไดรับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก	เป็นตํานานเรนลับแหง
เทพเจาฮินดูทั้งสาม	ชมตนกําเนิดรามายนะและเจดียสามองคที่เรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็ม
ไปดวยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางไป	สนามบินเดนปารซา	เมืองบาหลี
นําทานเดินทางสูเมือง	เดนพาซาร	โดยสายการบิน…..เทีย่วบินที.่......
นําทานเขาพักที่	โรงแรมในเกาะบาหลี
พักที่	Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

เต็มไปดวยสิ่งของลํ้าคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่กษตัริยองคสุดทายจะลี้
ภัยและเปลี่ยนการปกครอง	ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ	และ
หองเก็บโบราณวัตถุและสิ่งลํ้าคาสมัยกอน	ประวัติตางๆที่มีความเป็นมานา
ศึกษาและมีคาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณที่ประตูวัด

เป็นอดีตพระราชวังทางตอนตะวันออกของเกาะบาหลี	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่
ขึน้ชื่อเพราะ	เป็นเหมือนพระราชวังที่อยูบนน้ําจริงๆ	ซึ่งจุดสนใจหลักๆคือ
น้ําพุ11ชั้นที่อยูใจกลางของวัง

วัดพรามนันต	ไดรับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก	เป็นตํานาน
เรนลับแหงเทพเจาฮินดูทั้งสาม	ชมตนกําเนิดรามายนะและเจดียสามองคที่
เรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมที่งดงาม
มหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	“หมูบานบาตูบูรัน”	ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี	“บารองดานซ”	
ชม	การรายรําระบําสิงโตเทพเจา	เทพเจาแหงความดี	และรังคา	วิญญาณราย	ระบํากริช	การแสดงวง

“เมกะลัน”	มโหรีของบาหลี	และเรื่องราวนาสนุกสนานเกี่ยวกับตํานานเทพเจาเรื่องราวตางๆ	ที่นําเสนอ
สนุกสนานกับตัวละคร	หลังจากน้ันขอเชิญทุกทานไดถายรูปหมูกับนักแสดงเป็นที่ระลึก

จากน้ันนําทานชม	วัดทามาอยุน	(วัดเม็งวี)	สรางโดยกษตัริยราชวงศเม็งวี	เป็นวัดที่สวยงามมาก	มีน้ําลอม
รอบ	เป็นที่เก็บดวงวิญญานของ	3	ภพ	3	โลก	สวยงามมาก	นําทานชมสถาปัตยกรรมของวัดโบราณอายุกวารอย
ปี	เป็นวัดในราชวงศกษตัริย	ชมภาพเขียน	และการทอผาพื้นเมืองโดยชาวบาหลี

เดินทางขึน้สู	เทือกเขาเบดูกัล	เทือกเขาที่งดงาม	อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ชมสวนผลไม	ผัก	ตนไมตางๆ	ทัศนียภาพของบาหลี	ระหวางขึน้บนเทือกเขาเบดูกัล	หมูบานดัชทและปุระอัน

งดงามสองขางทางขึน้ภูเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Labhaga

ชวงบาย
นําทานชม	สวนสวรรคอูรุดานู	ซึ่งงดงามดวยพันธไมและดอกไม	ตนน้ําทิพยแหงพระศิวะ	ที่	วัดเบระดาน	ชม

ทะเลสาบที่งดงามริมวัดเบระดาน	ใหทานไดพักผอนละถายรูปตามอัธยาศัย	ชมแทนบูชาพระศิวะและวัดริม
ทะเลสาบ	ทามกลางอากาศเย็นตลอดทั้งปี

จากน้ันพาทุกทานเดินทางไปชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย	ทานาลอท	เชื่อกันวามีงูเทพเจาลายศักดิส์ิทธิค์อย
ปกปักรักษาอยูภายใตวิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตยตกดิน	ชมวิหารและหนาผามหัศจรรยและจุดชมวิวที่
งดงาม	ทานาลอทเป็นวิหารที่สรางในศตวรรษที่	16	โดยนักบุญดายังระวาดีที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิ ์
มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี

ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย	เป็นสถานที่ถายทําละครดัง	ดอกแกวการะบุหนิง	และภาพยนตร
เรื่องตางๆ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

บาตูบุหลัน	(Batubulan)	เป็นหมูบานที่	มีชื่อเสียงทางการแกะสลักหิน	อาจ
กลาวไดวางานแกะสลักหินที่พบในบาหลีสวนมากมาจากหมูบานน้ีทั้งน้ัน
นอกจากน้ียังมีการแสดงการเตนรําระบําบารองทุกวันและ	หมูบานบาตูบุหลัน
ยังเป็นชุมทางรถโดยสารไปยังเมืองตาง	ๆ	ทั้งเกาะบาหลีอีกดวย

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



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Labhaga

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	วัดเบซากิห	(หากวัดปิดเน่ืองจากความปลอดภัย	จากเหตุภูเขาไฟ	ขอเปลีย่น

โปรแกรมเป็นวัดบารตูรแทน)	ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความสําคัญที่สุด	และถือวาศักดิส์ิทธิท์ี่สุดเหนือวัดทั้งปวง
วัดเบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง	มีอาณาบริเวณกวางใหญ
ไพศาล	ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง	22	วัดตรงกลางคื	อวัดใหญสุด	โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุ
นุง	อากุง	ดวยความสูง	3142	เมตร	สูงที่สุดในบาหลี	เพิ่งระเบิดครั้งสุดทายเมื่อปี	2506	ในสวนของวัดเบซากิหน้ัน
วัดที่ใหญที่สุด	สําคัญที่สุดตั้งอยูตรงกลางมีนามวา	วัดเปนาทารัน	อากุง	วัดน้ีจะคึกคักมากที่สุดชวงงานเทศกาล
ปีหน่ึงๆจะจัดกันถึง	50	ครั้ง	ผูคนนับรอยนับพันในชุดแตงกายสไตลบาหลี	พากันแหแหนมาทําพิธีทามกลาง



ความงามของวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา	ตลอดจนภาพของภูเขาไฟที่นาประทับใจเป็นฉากเบื้องหลัง	วัดเบซากิห
ตั้งอยุบนความสูง	1000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	บนเสนทางขึน้เขาสูปากปลองภูเขาไฟกุนุง	อากุง	ชวงเวลา
เที่ยวชมเหมาะที่สุดคือตอนเชา	เพราะเมื่อเริ่มสายขึน้เรื่อยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลุมจนไมสามารถมองเห็น
ยอดเขาไดอยางชัดเจนอีกทั้งยังคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวที่พากันมาชื่นชมความงามอยางมากมาย	ขณะ
เดียวกัน	แมวัดเบซากิหถือเป็นวัดสําคัญที่สุดของบาหลีก็ตามที	แตมีเรื่องนาผิดหวังหลายอยางเพราะบรรดานัก
ทองเที่ยวจะถูกกันไมใหยางกรายเขาไปเที่ยวชมภายในไดเหมือนที่อื่นๆอีทั้งยังตองแขงกับเวลากอนที่เมฆหมอก
จะแผมาปกคลุม	ตรงกลางซึ่งเป็นวัดใหญ	ใชประกอบพิธีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง	หามบุคลที่ไมไดนับถือศาสนา
ฮินดูเขาไปอยางเด็ดขาด
กอนเดินทางขึ้นสู	เทือกเขา	Kintamani	ที่งดงามราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ ต	ณ	ภัตตาคารลอยฟ า

ทามกลางหุบเขา	อากาศเย็นตลอดปี	LAKE	VIEW

ชวงบาย
นําทานชมความงามของ	ภูเขาไฟกุหนุงอากุง	ภูเขาไฟที่เชื่อกันวาเป็นที่สถิตยของมวลเทพเจาตางๆ
ชม	ภูเขาไฟบารตูร	ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา	ชมทะเลสาบบารตูร	ทะเลสาบน้ําจืด	ที่งดงามบนปาก

ปลองภูเขาไฟ	ใหทานไดเพลิดเพลิน	แวะถายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค
หลังจากน้ันเดินทางสู	วิหารศักดิส์ิทธิ	์เทมภัคศิริงค	สรางในศตวรรษที่	13	เป็นวิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณ

ใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศกษตัริยเทาน้ัน	ชม	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิ	์ที	่TIRTA	EMPUL	ที่ผุดขึน้จาก
ใตดินเป็นพันปี	โดยไมมีวันหมด	ชมศิวลึงคศักดิส์ิทธิ	์และแทนบูชาเทพที่ศักดิส์ิทธิแ์ละมหัศจรรย	ทําเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา	ดานหนาปากถํ้าเป็นสระศักดิส์ิทธิ	์มีน้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเป็นรูปอิสตรี	6
นาง	ชาวบาหลีเชื่อวา	ถาใครอยากมีลูก	ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่น่ี	จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง	

คณะเดินทางสู	วัดถํ้าชาง	ถูกคนพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช	เมื่อปี	ค.ศ.	1923	มีสิ่งที่โดดเดนคือแผนหิน
แกะสลักหนาปากทางเขาถํ้า	ลักษณะเป็นการเจาะจากดานหนาของหินผา	มองดูคลายใบหนาชาง	บางก็วา
คลายยักษอาปากกวาง	ชาวบาหลีเชื่อวาคือปากของปีศาจราย	ภายในถํ้าเป็นรูปตัวที	ดานหน่ึงจะเป็นรูปป้ันพระ
พิฆเนศ	อีกดานเป็นรูปป้ันศิวลึงค	3	แทง	แทนเทพ	3	องค	คือ	พระศิวะ	พระนารายณ	พระวิษณุ	ตามความเชื่อ
ของฮินดู

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Bebek	Dirty	Duck
พักที่	Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

วัดเบซากิห	ไดชื่อวาเป็วัดที่มีความสําคัญที่สุด	และถือวาศักดิส์ิทธิท์ี่สุดเหนือ
วัดทั้งปวง	วัดเบซากีหตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเป็นวัดหลวง
หรือวัดคูบานคูเมือง	มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล	ประกอบดวยวัดใหญ
นอยรวมอยูดวยกันถึง	22	วัดตรงกลางคือวัดใหญสุด	โดยมีฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟกุนุง	อากุง	ตรงกลางซึ่งเป็นวัดใหญ	ใชประกอบพิธีสําหรับชนชั้น
วรรณะสูง	หามบุคลที่ไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ดขาด

ภูเขาไฟคินตามานี	เป็นภูเขาไฟที่ใหญเป็นอันดับที่	2	บนเกาะบาหลี	ในอดีตที่
ผานมา	ภูเขาไฟคินตามานีเคยเกิดการระเบิด	ไดพนลาวาทําความเสียหายนับ
พันชีวิต	และทรัพยสินใหแกชาวบาหลีไปไมนอย	ปัจจุบันภูเขาไฟคินตามานี
กลับเป็นจุดดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวอยางมากภูเขาไฟคินตามานีแหงน้ี	ตาม
ภาษาราชการเรียกวา	Mount	Batur	มีความสูง	1,171	เมตร	อยูติดกับทะเล
สาป	มีชื่อวา	Batur	เหมือนกันกับชื่อภูเขาไฟ	มีพื้นที่ประมาณ	16.07	ตาราง
กิโลเมตร	ซึ่งเป็นทะเลสาป	ที่ใหญที่สุดบนเกาะแหงน้ีคินตามานีเพี้ยนมาจาก
ชื่อของหญิงชาวจีนที่ชื่อ	คังฉีหมิง	ที่แตงงานกับเจาชายบาหลี	เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงเธอ	ชื่อเธอจึงถูกตั้งเป็นชื่อภูเขา	ปัจจุบันน้ียังสามารถมองเห็นเถาสีดํา
ที่เหลืออยู	ซึ่งแสดงถึง	รองรอยการระเบิด	ในอดีตทะเลสาป	Batur	เป็นแหลง
น้ําที่สําคัญตอการเกษตร	และแหลงเลี้ยงปลาน้ําจืด

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต	ณ	ภัตตาคารลอยฟา



หากวัดปิดเน่ืองจากความปลอดภัย	จากเหตุภูเขาไฟ	ขอเปลีย่นโปรแกรมเป็นวัดบารตูรแทน

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

หรือ	วัดน้ําพุศักสิทธิ	์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา	ปุราเตียรตาอัมปึล	ภายใน
วัดมีบอน้ําศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาว
บาหลี

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

เป็นถํ้าที่สรางมาเพื่อหลบภัยบนเกาะบาหลี	ใกลๆเมืองอูบุด	ที่สรางขึน้มาเมื่อ
ศตรวรรษที่	9	และดานหนาน้ันมีรูปทรงคลายคึงกับชางแมวาจะออกแบบมา
ใหเป็นลวดลายแบบอื่น

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	Bebek	Dirty	Duck
	พักที่	Best	Western	Anyar	/	Harris	River	View	Hotel	/	Eden	Kuta	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก



จากน้ันนําทานไปชอปป้ิง
นําทานไป	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงาม
.........	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
16.10	น.	นําทานเดินทางกลับ	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG432

ชวงคํ่า
19.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมรับความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได	/	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	/	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราตางประเทศ	/	การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมา
จาย

2.	บริษทัเป็นเพียงตัวแทนการทองเที่ยว	สายการบิน	และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ	ซึ่งไมอาจรับผิดชอบ
ตอความเสียหายตางๆ	ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทัฯ	อาทิ	การนัดหยุดงาน	การจลาจล	เปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน	ภัยธรรมชาติฯลฯ	หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทั้งทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย
การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ	ฯลฯ	ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจา
หนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง	หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

มัดจําทานละ	10,000	บาท	และกรุณาชําระสวนทีเ่หลือกอนการเดินทางอยางนอย	10	วัน	หากชําระลาชา
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจอง	เพื่อเปิดโอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป	**	กรณีตองการชําระผาน
ชองทางอื่นๆ	กรุณาติดตอผานเจาหนาที่
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน	24	ช.ม.	หลังจากทําการจอง	เน่ืองจากเป็น

ราคาตัว๋โปรโมชัน่	สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตัว๋เร็วกวาปกติ***

1.	คาตัว๋เครื่องบินไปกลับ	(ตัว๋กรุป)	/	คาที่พัก	2	ทานตอ	1	หองคู
2.	คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม	/คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
3.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
4.	คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เครื่องทานละ	1	ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน	20	กก.

5.	บริษทัไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุ
การที่เกิดขึน้ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

6.	รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว

1.	คาใชจายสวนตัวตางๆ	เชน	คาโทรศัพท	คาอาหาร	คาเครื่องดื่มนอกรายการ
2.	คาทําเอกสารของผูถือตางดาว	/คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย
3.	คาน้ําหนักทีเ่กินพิกัด	/คาทิปไกด	และคนรถทองถิน่	4	US	ตอคน	,	ตอวัน	ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวร

ตามความพึงพอใจ
4.	คาบริการไมรวมภาษี	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง	และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับขึน้แลว	ณ	วันที่	19	กันยายน	2560	ผูโดยสาร
จะตองจายชําระเพิ่มเติม

6.	ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนาเต็ม

เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	1,000	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	2,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	5,500	บาท



สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิม่	1,000	บาท
กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
โปรดดูราคาและไฟลทบินทีต่ารางขายทายรายการเทานัน้	!!
**ขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน	เวลาใกลเคียงกัน	โดยจะมีการแจงใหทราบ

ลวงหนากอนเดินทาง**
Flight	Inter	เปลี่ยนไปบิน	Flight	Inter	//	Low	Cost	เปลี่ยนไปบิน	Low	Cost

จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวนเพราะกรุปน้ีมีการซื้อตัว๋ภายใน


