
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
� บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ั�วโมงนดิๆ 
� ชมพระอาทติยต์กดนิที� วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพื$นทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
� ภเูขาไฟที�งามที�สดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
� บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึ$นบาหลสีวงิคแ์ลว้) 
� ชมความยิ�งใหญอ่ลงัการของพทุธสถานที�ใหญท่ี�สดุในโลก“บโุรพทุโธ” 
� นําชมวดัศกัดิ?สทิธิ?ท ี�สดุในบาหล ี“เบซากหิ”์ 
� ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
� พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4 ดาวแท ้) 
� ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิ�นทา่นละ 500 GR 
� ชมิเมนเูป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
� ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 



   

 

  

 

 

 

 

� รวมคา่ต ัSวภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที�ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั$น!! 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บาหล ี– Garuda Wisnu – วหิารอลูวูาต ู– หาดจมิบารนั (D)  
05.30 น. คณะมาพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั$น 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  
08.50 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิ

ท ีTG431  
14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี�
สนามบนิ นําท่านเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, 
สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika 
Plaza หลังจากนั6นเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึ�งตัว จําลองมาจากรปูสกัการะของ
พระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปั6นพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของ
ชาวฮนิด ูขี�นกครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึ�งเป็น
พาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํ6าหนัก 4,000 ตัน  สวน
วษิณุแหง่นี6มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานที�แหง่นี6ยังใชจั้ดแสดงโชว ์
วฒันธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนั6นเดนิทาง
ไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูที�ตั 6งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้ม
ชมววิทวิทัศนท์ี�งดงามอกีมมุหนึ�งของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายที�มาชมุนุมกัน
ที�วหิาร (กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ั$งเดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พเิศษ!!เมนู

กุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเล
พระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝั�ง  

พกัที� Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ���� หรอืเทยีบเทา่ 
 



   

 

  

 

 

 

 

วนัที�สอง ยอรค์ยาการต์า – มหาเจดยีบ์โุรพุทธโธ - วดัปะวน – วดัเมน
ดตุ– วงัสลุตา่น – พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ – วดัพรามนนัต ์
(BLD) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เที�ยวบนิที�....... 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ 
“BOROBUDUR” ศาสนสถานของ
ศาสนาพทุธที�ใหญท่ี�สดุในโลกสรา้งขึ6น
โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็น
สถปูแบบมหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราว
ครสิตศ์ตวรรษที� 7-9 หรอืพทุธศกัราช 
1393 ตั 6งอยูท่างภาคกลางของเกาะชวา 
บนที�ราบเกฑ ุทางฝั�งขวาใกลก้ับแมนํ่6า
โปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนอื 40 กโิลเมตร มหา
สถปูบโุรพทุโธ อันงดงามนั6นรังสรรคข์ ึ6น
ดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเปี�ยมลน้
ตอ่พระพทุธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั 

ประตมิากรรมแตล่ะชิ6นไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม 
ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขึ6นจากหนิลาวา มพีื6นที�โดยรวมประมาณ 55,000 ตาราง
เมตร รปูทรงดา้นฐานเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบัีนไดและ
ซุม้ประตขู ึ6นสูม่หาเจดยี ์ซึ�งมทัี 6งหมด 10 ชั 6น ชั 6น 1-6 มลีักษณะเป็นรปูสี�เหลี�ยม สว่นชั 6นที� 
7-10 มลีกัษณะเป็นรปูทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขั 6นบันไดใหญ ่4 ขั 6น 
กําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ี�
ยังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกบัความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บ สว่นนี6
จัดอยูใ่นขั 6นกามภมู ิในสว่นที�สอง คอืสว่นบนของฐานนั6น ผนังทั6งดา้นนอกดา้นในมรีปูสลัก
เรื�องราวเกี�ยวกับพทุธประวตัแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนี6ถอืเป็นขั 6นรปูภมู ิ
คอืขั 6นตอนที�มนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นที�สาม คอืสว่นของฐาน
กลมที�มเีจดยีท์รงระฆงัควํ�า จํานวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรปู ตั 6งเรยีงรายอยู ่
3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึ�งเป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพทุโธ จํานวน 72 นั6น 
หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระ
เจดยีท์ี�เป็นรปูบัวผลบิานนั6นบง่บอกถงึการรูต้ ื�นและเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่6น
ภายในไมไ่ดบ้รรจสุ ิ�งใดไว ้อาจสื�อใหเ้ห็นถงึความวา่ง อันถงึที�สดุของนพิพานแลว้ ยอ่มไร ้
ลักษณ์ ไรร้ปูรอยใดๆ ในสว่นนี6ถอืเป็นขั 6นอรปูภมู ิที�มนุษยไ์มผ่กูพันกับทางโลกอกีตอ่ไป 
จากนั6นนําทา่นสู ่ศนูยเ์ครื�องเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครื�องเงนิอยา่งละเอยีด โดย
ชา่งฝีมอืที�ประณีต จากนั6นนําทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวดัที�ไดส้รา้ง
ขึ6นเป็นที�สําหรับเก็บนํ6าศักดิPสทิธิPเพื�อชําระลา้งจติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุรพทุโธ 
จากนั6นนําทา่นชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut) ซึ�งถอืเป็นวดัที�เกา่แก ่โดยสนันษิฐานวา่
สรา้งในเวลาไลเ่ลี�ยกันกับบโุรพทุโธ โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra 
Dynasty) วดัแหง่นี6ตั 6งอยูท่ี�หมูบ่า้น Mendut หา่งจากกลุม่วดับโุรพทุโธ ประมาณ 3



   

 

  

 

 

 

 

กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วดัแหง่นี6ถกู
คน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพซากปรักหักพังจนกระทั�งไดรั้บการบรูณะในปี 1897 ใน
ปัจจบัุนยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยูใ่นวดันี6 ซ ึ�งในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธ นักโบราณคดก็ี
พากันประหลาดใจที�พบวา่ วดัทั 6ง 3 แหง่นี6 ตั 6งอยูใ่นตําแหน่งที�เป็นเสน้ตรงเดยีวกัน ทําให ้
นักโบราณคดสีว่นหนึ�งเชื�อวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึ�งของบโุรพทุ
โธ  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั6นนําทา่น ชมวงัสลุตา่น ที�เต็มไปดว้ยสิ�งของลํ6าคา่ในวงัและเครื�องใชต้า่งๆกอ่นที�

กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลี6ภัยและเปลี�ยนการปกครอง ชมวงัเมกกะลังและเครื�องบรรณาการ
ตา่งๆ  และหอ้งเก็บโบราณวตัถแุละสิ�งลํ6าคา่สมัยกอ่น  ประวตัติา่งๆที�มคีวามเป็นมาน่าศกึษา
และมคีา่ของอารยธรรมชวาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับสญัลักษณ์ที�ประตวูงั จากนั6นนําทา่นสู ่
พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ มคีวามสวยสดงดงามแปลกตาจาก
พระราชวงัทั�วไป เนื�องจากโดยบรเิวณรอบของวงัจะมนํี6าลอ้มรอบวงั และมคีวามสวยงาม
แตกตา่งกันจากพระราชวงัอื�น ๆ   ซึ�งเลา่กันวา่ในอดตีชาวบา้นมักจะสรา้งที�อยูอ่าศัยใกลก้ับ
แหลง่นํ6า และอยูต่ามซอกซอย และใตด้นิ เพื�อความสงบรม่เย็นในการดํารงชวีติ  

 จากนั6นนําทา่นชม วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็น
ตํานานเรน้ลับแหง่เทพเจา้ฮนิดทัู6งสาม ชมตน้กําเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์ี�เรยีงราย
กันอยา่งงดงามชมโบราณสถานที�เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมที�งดงามมหัศจรรยตํ์านานเทพ
แหง่ฮนิด ูจากนั6นนําทา่น  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางไปสนามบนิเดนปารซ์า เมอืงบาหล ี
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดนพาซาร ์โดยสายการบนิ…..เที�ยวบนิที�....... 

    นําทา่นเขา้พกัที� รร. ในเกาะบาหล ี
 
พกัที� Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ���� หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัวนัที�สามที�สาม  บารอง แดนซ ์บารอง แดนซ ์––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี––  เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาเบดูกลัป์ ––  วดั วดั UUllaann  DDaannuu  ––  
ชมพระอาทติยต์กดนิที�วหิารตะนะล็อท ชมพระอาทติยต์กดนิที�วหิารตะนะล็อท ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 
จากนั6นนําทา่นเดนิทางไปยัง “หมูบ่า้นบาตบูรัูน” ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของบาหล ี

“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยราํระบาํสงิโตเทพเจา้ เทพเจา้แหง่
ความด ีและรงัคา วญิญาณรา้ย ระบาํกรชิ การแสดงวง “เม
กะลนั” มโหรขีองบาหล ีและเร ื�องราวนา่สนกุสนานเกี�ยวกบั
ตาํนานเทพเจา้เร ื�องราวตา่งๆ ที�นําเสนอ สนกุสนานกบัตวั
ละคร หลงัจากน ั$นขอเชญิทกุทา่นไดถ้า่ยรปูหมูก่บันกัแสดง
เป็นที�ระลกึ 
จากนั6นนําทา่นชม วดัทามาอยนุ(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิ์
ราชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัที�สวยงามมาก มนํี6าลอ้มรอบ เป็นที�เก็บดวง
วญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําท่านชมสถาปัตยกรรม
ของวดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวดัในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชม



   

 

  

 

 

 

 

ภาพเขยีน และการทอผา้พื6นเมอืงโดยชาวบาหล ี เดนิทางขึ$นสูเ่ทอืกเขาเบดกูลั 
เทอืกเขาที�งดงาม อากาศเย็นตลอดท ั$งปี ชมสวนผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนยีภาพของ
บาหล ีระหวา่งขึ6นบนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละปรุะอันงดงามสองขา้งทางขึ6นภเูขา  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Labhaga 
บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์รูดุาน ูซ ึ�งงดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละดอกไม ้ตน้นํ6าทพิยแ์หง่พระศวิะ 

ที� วดัเบระดาน ชมทะเลสาบที�งดงามรมิวดัเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผอ่นละถา่ยรปูตาม
อัธยาศัย ชมแทน่บชูาพระศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทั6งปี จากนั6น
พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชื�อกันวา่มงีเูทพเจา้ลาย
ศักดิPสทิธิPคอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิ�งนักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและ
หนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิที�งดงาม ทานาลอทเป็นวหิารที�สรา้งในศตวรรษที� 16 โดย
นักบญุดายังระวาดทีี�บําเพ็ญศลีภาวนาและศักดิPสทิธิPมากเป็นที�นับถอืของชาวบาหล ีชมวดั
บนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานที�ถา่ยทําละครดงั ดอกแกว้การะบหุนงิ 
และภาพยนตรเ์ร ื�องตา่งๆ  

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
พกัที� Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ���� หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที�ส ี� วดัเบซากหิ ์– เทอืกเขา Kintamani – วดัเทมพาสริงิค ์นํ $าพศุกัดิ?สทิธิ? 
– Bali Swing  (BLD) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นําทา่นเดนิทางสูว่ดัเบซากหิ ์ (หากวดัปิดเนื�องจากความปลอดภัย จากเหตภุเูขาไฟ ขอ
เปลี�ยนโปรแกรมเป็นวดับารต์รูแ์ทน) ไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�มคีวามสําคัญที�สดุ และถอืวา่

ศักดิPสทิธิPที�สดุเหนอืวดัทั6งปวง วดัเบซากหีต์ั 6งอยูใ่นเขตเมอืงการัง
กาเซ็มคนที�นี�ยกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณา
บรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกัน
ถงึ 22 วดัตรงกลางค ื อวดัใหญส่ดุ โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟกุ
นุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูที�สดุในบาหล ีเพิ�งระเบดิ
ครั6งสดุทา้ยเมื�อปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์6น วดัที�ใหญ่
ที�สดุ สําคัญที�สดุตั 6งอยูต่รงกลางมนีามวา่ วดัเปนาทารัน อากงุ วดั
นี6จะคกึคักมากที�สดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึ�งๆจะจัดกันถงึ 50 ครั6ง 
ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ีพากันแหแ่หนมา
ทําพธิทีา่มกลางความงามของววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่ 

ตลอดจนภาพของภเูขาไฟที�น่าประทับใจเป็นฉากเบื6องหลัง  วดัเบซากหิต์ั 6งอยุบ่นความสงู 
1000 เมตรเหนอืระดับนํ6าทะเล บนเสน้ทางขึ6นเขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ ชว่งเวลา
เที�ยวชมเหมาะที�สดุคอืตอนเชา้ เพราะเมื�อเริ�มสายขึ6นเรื�อยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุ
จนไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทั6งยังคลาคลํ�าไปดว้ยนักทอ่งเที�ยวที�พา
กันมาชื�นชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกัน แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็นวดัสําคัญที�สดุของ
บาหลก็ีตามท ีแตม่เีรื�องน่าผดิหวงัหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเที�ยวจะถกูกันไมใ่หย้า่ง
กรายเขา้ไปเที�ยวชมภายในไดเ้หมอืนที�อื�นๆอทัี6งยังตอ้งแขง่กับเวลากอ่นที�เมฆหมอกจะแผ่
มาปกคลมุ ตรงกลางซึ�งเป็นวดัใหญ ่ใชป้ระกอบพธิสีําหรับชนชั 6นวรรณะสงู หา้มบคุลที�ไมไ่ด ้



   

 

  

 

 

 

 

นับถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด กอ่นเดนิทางขึ$นสูเ่ทอืกเขา Kintamani ที�
งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทั6งปี 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืงแบบบาหลบีฟุเฟ่ต ์ณ 
ภตัตาคารลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

บา่ย นําทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนงุอากงุ ภเูขาไฟที�เชื�อกันวา่เป็นที�สถติยข์องมวล
เทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ที�ยังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา ชม
ทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบนํ6าจดื ที�งดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกับทัศนยีภาพที�งดงามราวสรวงสวรรค ์
หลงัจากน ั$นเดนิทาง สูว่หิารศกัด ิ?สทิธิ? เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษ
ที� 13 เป็นวหิารศักดิPสทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์
กษัตรยิเ์ทา่นั6น ชมบอ่นํ6าพศุักดิPสทิธิP ที� TIRTA EMPUL  ที�ผดุขึ6นจากใต ้
ดนิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิPสทิธิP และแทน่บชูาเทพที�
ศักดิPสทิธิPและมหัศจรรย ์ทําเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปาก
ถํ6าเป็นสระศักดิPสทิธิP มนํี6าไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 

นาง ชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดื�มหรอือาบนํ6าที�นี� จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็ม
เมอืง  
เดนิทางเที�ยวชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึ$นบาหลสีวงิคแ์ลว้)  
ทา้ทายความตื�นเตน้ดว้ยการนั�งชงิชา้ที�มคีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งนั�งชงิชา้โดยมี
ฉากหลังธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนั6นมจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ รังนก  
http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Bebek Dirty Duck 
 

พกัที� Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta ���� หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ Shopping – กรงุเทพฯ   (BL) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

• จากน ั$นนําทา่นไปชอ้ปปิ$ งรา้น KRISNA ซื6อของที�ระลกึกอ่นกลับบา้น 
• นําคณะแวะถา่ยรปูหาดทรายสดีาํ BLACK SAND BEACH 

เที�ยง นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะที�งดงาม  

   ......... น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที�  TG432 
19.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 



   

 

  

 

 

 

 

******************************* 

 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลี�ยนราคา หากมกีารปรบัข ึ$นของภาษนีํ $ามนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัราค่าบรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 

JUNE 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

12-16 JUNE 2019 31,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

26-30 JUNE 2019 31,999.- 

AUG 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

8-12 AUG 2019 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 32,999.- 

-9,500.- 5,900.- 
21-25 AUG 2019 31,999.- 

SEP 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 SEP 2019 31,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

18-22 SEP 2019 31,999.- 

OCT 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

10-14 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 32,999.- -9,500.- 5,900.- 



   

 

  

 

 

 

 

TG432 
1610-1925 16-20 OCT 2019 31,999.- 

NOV 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

6-10 NOV 2019 31,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

20-24 NOV 2019 31,999.- 

DEC 2019 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัSว พกัเด ี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

4-8 DEC 2019 
วนัพอ่แหง่ชาต ิ 32,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

11-15 DEC 2019 31,999.- 

18-22 DEC 2019 31,999.- 
28 DEC – 1 JAN 20  

วนัหยุดปีใหม ่ 33,999.- 
29 DEC – 2 JAN 20 

วนัหยุดปีใหม ่ 33,999.- 
 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 
เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุํ�ากวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง ื�อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิ?ในการคนืเงนิมดัจําหรอืเต็มจํานวน 
เพราะกรุป้นี$มกีารซื$อต ัSวภายใน 

 
***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.
ม. หลงัจากทาํการจอง เนื�องจากเป็นราคาต ัSวโปรโมช ั�น สายการบนิจะ

เขม้งวดเรื�องกาํหนดการออกต ัSวเร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทาง*** 
 



   

 

  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี$รวม   
� คา่ตัtวเครื�องบนิไปกลับ (ตัtวกรุ๊ป) / คา่ที�พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมื6อที�ระบใุนรายการ  
� คา่บัตรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที�ฝากขึ6นเครื�องทา่นละ 1 ชิ6นที�นํ6าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
� บรษัิทไดทํ้าประกันอบัุตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึ6นอยูก่ับเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ6นระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นั6นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

�  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนี$ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครื�องดื�มนอกรายการ 
� คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
� คา่นํ6าหนักที�เกนิพกิัด /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิ�น  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวรต์าม

ความพงึพอใจ 
� คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%  
� ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชื6อเพลงิ และภาษีสนามบนิที�เกนิกวา่ที�ปรับขึ6นแลว้ ณ วันที� 19 กันยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชําระเพิ�มเตมิ  
� ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ? ในการเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี�ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี�ยนไปบนิ Low Cost 
 

เง ื�อนไขการชําระเงนิ 
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นที�เหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากชําระ
ลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ?ในการยกเลกิการจอง เพื�อเปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณี
ตอ้งการชําระผา่นชอ่งทางอื�นๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที� 
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิPที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธิPที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิPที�จะมกีาร
เปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีที�มกีารขึ6นลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไม่
รับประทานอาหารบางมื6อ ไมเ่ที�ยวบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 
 

เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายจุนถงึวนัเดนิทางไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เง ื�อนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที�ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเที�ยวในตา่งประเทศ ซึ�งไมอ่าจรับผดิชอบ
ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที�บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ6นทั6งทางตรงหรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้
และออกเมอืงของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง**  



   

 

  

 

 

 

 

  

 


