
 

 

 

  

อนิโดนเีซยีเจาะลกึ 
โดยสายการบนิไทย (TG
4วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหลี

 บนิหรโูดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย
 ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าท ีวหิารทานาหล์อต
 ชม วดัอลุนัดานบูราตนั วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสา
 ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ูทสีวยทสีดุ
 สดุคุม้...พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว

 เกาะสวรรค ์บาหล ี

TG) 

อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

บนิหรโูดยสายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย 
ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าท ีวหิารทานาหล์อต 

วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสา 
ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ูทสีวยทสีดุ 

ดาว 

GT-DPSTG02 

 



 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบาํไฟ 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 
                         การบนิไทย (Thai Airway
08.50 น.ay  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์
                      เดนิทางประมาณ4 ชวัโมง 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร 
 บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร

อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื
อสิรภาพ สนามบนิแห่งนีตังอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพาร์ซ่าร์ประมาณ
ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนันนําทา่นชม 
ทะเลทสีงูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเป็นวั
ขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี
3 สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่
กลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด
บชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวั
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม
ระบําไฟ Kacak Fire Dance
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
1 กรุงเทพฯ - บาหล-ีวดัอลูวูาต ู- ระบําไฟ 

หาดจมิบารัน 

2 ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครอืงเงนิ–หมูบ่า้นคนิตามณี
ต–ูวดัเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน

3 วดัทามันอายนุ - เทอืกเขาเบดกูลั - วดัอลูนัดานู บราตัน  
กาแฟขชีะมด – วดัทานาหล์อต  

4 สวนพระวษิณุ - ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา - 

เครอืงโบองิ 747-700 
ทนีงัแบบ 3-4-3 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

ระบาํไฟ Kacak Fire Dance  
คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D

Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทยเที

สนามบนิงรูะหไ์ร “NgurahRai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร
อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื
อสิรภาพ สนามบนิแห่งนีตังอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพาร์ซ่าร์ประมาณ 13 

เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนันนําทา่นชม วดัอูลูวาตู (Uluwatu Temple )

เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเป็นวดัสําคัญ 
มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 

สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่
กลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด
บชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก หรอืเครอืงประดับ ตา่งๆ เนอืงจากมฝีูงลงิจํานวนมากทอีาศัยอยู่ใน
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม

Kacak Fire Danceโชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหล ี
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 
ระบําไฟ Kacak Fire Dance   

หมูบ่า้นคนิตามณี–ชมววิภเูขาไฟบาร์
ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน 

  

วดัอลูนัดานู บราตัน  – ชม   

 บาหล ี– กรุงเทพ   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป - 

  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง
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Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกD 

การบนิไทยเทยีวบนิท ีTG431ใชเ้วลา 

เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองกําลังชาว
อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื

13 กโิลเมตรเวลาทอ้งถนิเร็วกว่า
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผ่านพธิี

Uluwatu Temple ) วัดทตีงัอยู่บนหนา้ผารมิ
ดสําคัญ 1 ใน 5 แห่งทอียู่รมิทะเล สรา้ง

และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 
สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง

กลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด

หมวก หรอืเครอืงประดับ ตา่งๆ เนอืงจากมฝีูงลงิจํานวนมากทอีาศัยอยู่ใน
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม

โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรอืงราวการตอ่สู ้
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

 เย็น โรงแรมทพีกั 
 Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

  

นําหนกัสมัภาระ 
 ขากลบั 30 กก. 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํณภตัตาคาร

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel

วนัทสีองของการเดนิทาง 
ศนูยผ์า้บาตกิ– ศนูยเ์ครอืงเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี

ปราบเซยีน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
 นําท่านชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ 

ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก
คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทงัปี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ต ์
 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตีงัอยู่

การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากนันนําท่านสู่ หมูบ่า้นตมัปะซริงิ

เรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ 

เวทมนตแ์กะสลักอนุสรณส์ถานนดีว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี

ปลงพระศพของราชวงศ ์

ทา่นจะไดพ้บกบับอ่นําศักดสิทิธซิงึปัจจบุนันยีงัมนํีาผดุขนึมาตลอดเวลาเชอืกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขนึตอน

ทเีจาะพนืพภิพเพอืสรา้งบอ่นําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทแีห่งนีถูกสรา้งขนึราวศตว

บอ่นําพศุักดสิทิธใิสสะอาดทผีดุขนึจากใตด้นิ เป็นทเีคารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชอืว่าถา้ไดม้า

อาหารคาํณภตัตาคาร 

Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
หมูบ่า้นคนิตามณี– ชมววิภูเขาไฟบารต์หู–์ วดัเตยีรต์าอมัปีล

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
นําท่านชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซงึมลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ
ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก
คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทงัปี 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ต ์
ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตีงัอยูบ่นระดบัความสงูกวา่ 1,717 เมตรและ ทะเลสาบบารต์หู ์ทเีกดิขนึจาก
การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ

หมูบ่า้นตมัปะซริงิ นําท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล ()วัดนําพุศักดสิทิธซิงึคนไทยมักจะ

วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring)ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้งิใหญ่ของเบอดูลูใช ้

เวทมนตแ์กะสลักอนุสรณส์ถานนดีว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี

ปลงพระศพของราชวงศ ์(ซงึเชอืกันว่าทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้

ทา่นจะไดพ้บกบับอ่นําศักดสิทิธซิงึปัจจบุนันยีงัมนํีาผดุขนึมาตลอดเวลาเชอืกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขนึตอน

ทเีจาะพนืพภิพเพอืสรา้งบอ่นําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทแีห่งนีถูกสรา้งขนึราวศตว

บอ่นําพศุักดสิทิธใิสสะอาดทผีดุขนึจากใตด้นิ เป็นทเีคารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชอืว่าถา้ไดม้า
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วดัเตยีรต์าอมัปีล– ชอ้ปปิงตลาด

ซงึมลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ
ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็นจุด
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก

เมตรและ ทะเลสาบบารต์หู ์ทเีกดิขนึจาก
การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

วัดนําพุศักดสิทิธซิงึคนไทยมักจะ

ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้งิใหญ่ของเบอดูลูใช ้

เวทมนตแ์กะสลักอนุสรณส์ถานนดีว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณี

หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัด

ทา่นจะไดพ้บกบับอ่นําศักดสิทิธซิงึปัจจบุนันยีงัมนํีาผดุขนึมาตลอดเวลาเชอืกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขนึตอน

ทเีจาะพนืพภิพเพอืสรา้งบอ่นําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองคส์ถานทแีห่งนีถูกสรา้งขนึราวศตวรรษท ี10 

บอ่นําพศุักดสิทิธใิสสะอาดทผีดุขนึจากใตด้นิ เป็นทเีคารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชอืว่าถา้ไดม้า
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อาบนํา จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สงิเลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพอืชําระ

รา่งกายใหบ้รสิทุธ ิทนํีาพแุหง่นเีป็นจํานวนมาก จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงท ีตลาดปราบเซยีนใหท้่านได ้

เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสอืผา้,ของทรีะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่พนืเมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไม ้

แกะสลัก และสนิคา้พนืเมอืงอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
วดัทามนัอายนุ- เทอืกเขาเบดกูลั- วดัอลูนัดานบูราตนั– ชมการผลติกาแฟขชีะมด– วดัทานาหล์อต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัทามนัอายุน (Taman Ayun 

Temple) หรอืทเีรยีกกันวา่ วัดเม็งว ี( The Royal temple of 
Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทมีคีวามสวยงามทสีดุของบาหล ีสรา้ง
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท ี17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตริย์ของ
ราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ําหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราช
วงคเ์ม็งว ีใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีมีเีอกลักษณ์ในการสรา้ง
โดยสรา้งขนึเป็นชันๆสูงขนึไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงาม
ของกําแพง, ประตวูดัทกีอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไว ้
อยา่งงดงาม จากนันเดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดกูัล เทอืกเขาที
มอีากาศเย็นตลอดทังปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิี
ชวีติการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่างๆ เชน่ การ
ทํานาขันบันได, สวนผัก และสวนผลไม ้จากนันนําท่าน
เดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  นําทา่นชม วัดอลูันดานู บราตัน ( 
PuraUlun Danu Bratan ) เป็นวัดทสีําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตงัอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทมีคีวามสวยงาม
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และมมีนตข์ลัง มฉีากหลงัเป็นภูเขาทสีวยงามบนความสงูจากระดับนําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี
17 เพอืใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พอือทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายนําทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนีจะมีศาลาซงึมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน อกีทังยังเป็น
สญัลักษณ์ทใีชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปียะหข์องอนิโดนีเซยี หลังจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง
แหล่งผลติกาแฟขชีะมด กาแฟขชีะมดนันถอืเป็นกาแฟขนึชอืของบาหล ีใหท้่านไดรั้บชมวธิกีารผลติและซอืเป็นของ
ฝากทรีะลกึ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ไดรั้บฉายาว่า"วัดทมีทีวิทัศน์สวยงามทสีดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลว่า

โลก คําวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชอืวา่วดัแหง่นเีป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทตีงัอยู่
บนชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยนืออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลานําขนึจะดู
เหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีสรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดูชอื ดัง ฮยัง นิราร์
ธา  ในสมัยศตวรรษท ี11 เพอือทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเลเย็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํณภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 

สวนพระวษิณุ - ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านชม สวนพระวิษณุ (GWK Garuda 

WisnuKencana) ชมอนุสาวรยีข์นาดใหญ่แบบครงึรูป ไดแ้ก ่
อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิดู พระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรีย์
ครุฑ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิระเสรภีาพของชาวฮนิด ู
ซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน ใหท้่านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นที
ระลึกกับรูป ปันขนาดใหญ่ของพระวิษณุ   หรือ เดินชม
บรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวงิอา่ว
บาหลีตอนใตไ้ดจ้ากทีนีไดอ้ีกดว้ย จากนันนําท่านสู่ รา้น
กฤษณา ร า้นขายของฝากชือดังทีไดร้วบรวมของฝาก
หลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีหง่น ีอาท ิเชน่ ขนมพนืเมอืง
, เสอืผา้บาตกิ, งานแกะสลกัไม ้และ เครอืงประดบัสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “NgurahRai International Airport 
17.40 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway)เทยีวบนิท ีTG432 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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***ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 8,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 16 USD/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศ

ไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทงัไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทังนขีนึอยูก่ับ
สายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการเพือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดขอ้งของ 
ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนงึเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลง
ตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมี
จํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 10 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย อัตรา
คา่บรกิารน ีสําหรับเดนิทางตังแต ่15 ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล4ีD 3N BY TG 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

15-18 มนีาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

29 ม.ีค.-01 เม.ย. 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

05-08 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

12-15 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

13-16 เมษายน 2561 24,999.- 23,999.- 22,999.- 4,500.- 

14-17 เมษายน 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

19-22 เมษายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

28 เมษายน-01พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

17-20 พฤษภาคม 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 

26-29 พฤษภาคม 2561 23,999.- 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

02-05 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999. 4,500.- 

21-24 มถินุายน 2561 21,999.- 20,999.- 19,999.- 4,500.- 
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1. คา่บตัรโดยสารชนัประหยดัไป– กลับ (ตัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทรีะบใุนรายการรวมภาษีสนามบนิและภาษีนํามนัไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้**คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บณวนัท1ีกนัยายนพ.ศ. 2558และทา่นตอ้งชาํระเพมิเตมิในกรณทีี
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ** 

2.  คา่ทพีัก3คนืหอ้งละ2ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ

4.  หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000บาทเสยีชวีติ1,000,000บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ30กก. 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่อาหาร - เครอืงดมืนอกเหนอืจากรายการคา่ซกัรดีคา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3.  คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด30กโิลกรัม 

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

5.  คา่Visa on Arrival สําหรับผูท้ไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย35 USD ตอ่ทา่น 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ7% 

 
การสํารองทนีงั 

รองทนีงั 
1. กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 
เงอืนไขการยบกเลกิ 

รองทนีงั 
1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืเงนิทังหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไปเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วันเกบ็คา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100% ของราคาทัวร ์
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6.  ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยีไมม่กีารคนื
เงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิในกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรองทางบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆตามเงอืนไข 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดย
การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่Extra Flight และ
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

 
 
เงอืนไขการเดนิทาง 

 
1. บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิภยัธรรมชาตปิฏวิตัแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลงทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิาร
ททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

4.  บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึหลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืงและโรงแรม
ทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ยแตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนัหากราคาตวัเครอืงบนิปรับสงูขนึบรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวั
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งจนมกีารยกเลกิลา่ชา้เปลยีนแปลงการบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่หรอืหน่วยงานทใีหบ้รกิารบรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทน
ใหแ้ตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มคัคเุทศกพ์นักงานและตัวแทนของบรษัิทฯไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่งันทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวน
สทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทางบรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

11.  บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นัน 

12.  เทยีวบนิและรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
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14.  โรงแรมทพีักในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกบัประเทศไทยโดย
โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี
ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวเทา่นันโรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีททีา่น
มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึ
มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันและไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้หรอื
อบุตัเิหตตุา่งๆใดๆทังสนิ 

16.  เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

17.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทกุครังมเิชน่นันทางบรษัิท
ฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ 


