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 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ชวัโมงนดิๆ 
 ชมพระอาทติยต์กดนิท ีวหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพนืทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 ภเูขาไฟทงีามทสีดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 ชมความยงิใหญอ่ลงัการของพทุธสถานทใีหญท่สีดุในโลก“บโุรพทุโธ” 
 นําชมวดัศกัดสิทิธทิสีดุในบาหล ี“เบซากหิ”์ 
 ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถนิทา่นละ 500 GR 
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 ชมิเมนเูป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 รวมคา่ตวัภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 
โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บาหล ี– Garuda Wisnu – วหิารอลูวูาต ู– หาดจมิบารนั (D)  
05.30 น. คณะมาพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย โดย

มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  
08.50 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่ “เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย 

เทยีวบนิท ีTG431  
14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ี เมอืงเดนพาซาร ์ เมอืงเอกของเกาะบาหล ี หลัง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาว
บาหลทีสีนามบนิ นําท่านเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, 
สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรยี ์ บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika 
Plaza หลังจากนันเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รงึตัว จําลองมาจากรปูสกัการะ
ของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปันพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุ
ของชาวฮนิด ู ขนีกครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ู
ซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน  
สวนวษิณุแหง่นมีคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่ และสถานทแีหง่นยีังใชจั้ดแสดงโชว ์
วฒันธรรมบาหล ี เชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนัน
เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทตีังอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี 
พรอ้มชมววิทวิทัศนท์งีดงามอกีมมุหนงึของเกาะบาหล ี ชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทมีา
ชมุนุมกันทวีหิาร (กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดีงัเดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พเิศษ!!
เมนกูุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิ
ทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝัง  

     พักท ีBest Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  
     หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีอง ยอรค์ยาการต์า – มหาเจดยีบ์โุรพทุธโธ - วดัปะวน – วดัเมนดตุ– วงัสลุตา่น – 
พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ – วดัพรามนนัต ์(BLD) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เทยีวบนิท.ี...... 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ 

“BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพทุธที
ใหญท่สีดุในโลกสรา้งขนึโดยกษัตรยิแ์หง่
ราชวงศไ์ศเลนทร ์ เป็นสถปูแบบมหายาน 
สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท ี 7-9 หรอื
พทุธศกัราช 1393 ตังอยูท่างภาคกลางของเกาะ
ชวา บนทรีาบเกฑ ุทางฝังขวาใกลก้ับแมนํ่าโปรโก 
หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตกเฉียงเหนอื 40 
กโิลเมตร มหาสถปูบโุรพทุโธ อันงดงามนัน
รังสรรคข์นึดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเปียมลน้ตอ่พระพทุธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั 
ประตมิากรรมแตล่ะชนิไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม 
ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขนึจากหนิลาวา มพีนืทโีดยรวมประมาณ 55,000 ตาราง
เมตร รปูทรงดา้นฐานเป็นสเีหลยีมจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีันไดและ
ซุม้ประตขูนึสูม่หาเจดยี ์ซงึมทัีงหมด 10 ชนั ชนั 1-6 มลีักษณะเป็นรปูสเีหลยีม สว่นชนัท ี
7-10 มลีกัษณะเป็นรปูทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขนับันไดใหญ ่4 ขนั 
กําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษย์
ทยีังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกับความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บ สว่น
นจัีดอยูใ่นขนักามภมู ิ ในสว่นทสีอง คอืสว่นบนของฐานนัน ผนังทังดา้นนอกดา้นในมรีปู
สลักเรอืงราวเกยีวกับพทุธประวตัแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนถีอืเป็นขนั
รปูภมู ิ คอืขนัตอนทมีนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทสีาม คอืสว่นของ
ฐานกลมทมีเีจดยีท์รงระฆงัควาํ จํานวน 72 องค ์ แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรปู ตังเรยีง
รายอยู ่ 3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่งึเป็นสัญลักษณ์สดุยอดของบโุรพทุโธ 
จํานวน 72 นัน หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 
และฐานพระเจดยีท์เีป็นรปูบัวผลบิานนันบง่บอกถงึการรูต้นืและเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งค์
ใหญนั่นภายในไมไ่ดบ้รรจสุงิใดไว ้ อาจสอืใหเ้ห็นถงึความวา่ง อันถงึทสีดุของนพิพานแลว้ 
ยอ่มไรล้ักษณ ์ ไรร้ปูรอยใดๆ ในสว่นนถีอืเป็นขนัอรปูภมู ิ ทมีนุษยไ์มผ่กูพันกับทางโลกอกี
ตอ่ไป จากนันนําท่านสู ่ ศนูยเ์ครอืงเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครอืงเงนิอยา่ง
ละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทปีระณีต จากนันนําท่านชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็น
วดัทไีดส้รา้งขนึเป็นทสีําหรับเก็บนําศักดสิทิธเิพอืชําระลา้งจติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุร
พทุโธ จากนันนําท่านชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut) ซงึถอืเป็นวดัทเีกา่แก ่ โดย
สนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลยีกันกับบโุรพทุโธ โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร 
(Sailendra Dynasty) วดัแหง่นตีังอยูท่หีมูบ่า้น Mendut หา่งจากกลุม่วดับโุรพทุโธ 
ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์
วดัแหง่นถีกูคน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพซากปรักหักพังจนกระทังไดรั้บการบรูณะในปี 
1897 ในปัจจบุันยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยูใ่นวดัน ี ซงึในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธ นัก
โบราณคดก็ีพากันประหลาดใจทพีบวา่ วดัทัง 3 แหง่น ี ตังอยูใ่นตําแหน่งทเีป็นเสน้ตรง
เดยีวกัน ทําใหนั้กโบราณคดสีว่นหนงึเชอืวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คอื สว่น
หนงึของบโุรพทุโธ  

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนันนําท่าน ชมวงัสลุตา่น ทเีต็มไปดว้ยสงิของลําคา่ในวงัและเครอืงใชต้า่งๆกอ่นที

กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลภียัและเปลยีนการปกครอง ชมวงัเมกกะลังและเครอืงบรรณาการ
ตา่งๆ  และหอ้งเก็บโบราณวตัถแุละสงิลําคา่สมัยกอ่น  ประวตัติา่งๆทมีคีวามเป็นมาน่า
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ศกึษาและมคีา่ของอารยธรรมชวาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับสญัลักษณ์ทปีระตวูงั จากนันนําท่าน
สู ่ พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ มคีวามสวยสดงดงามแปลกตา
จากพระราชวงัทัวไป เนืองจากโดยบรเิวณรอบของวงัจะมนํีาลอ้มรอบวงั และมคีวามสวย 
งามแตกตา่งกันจากพระราชวงัอนื ๆ   ซงึเลา่กันวา่ในอดตีชาวบา้นมักจะสรา้งทอียูอ่าศัย
ใกลก้ับแหลง่นํา และอยูต่ามซอกซอย และใตด้นิ เพอืความสงบรม่เย็นในการดํารงชวีติ  

 จากนันนําท่านชม วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้ เป็น
ตํานานเรน้ลับแหง่เทพเจา้ฮนิดทัูงสาม ชมตน้กําเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์เีรยีงราย
กันอยา่งงดงามชมโบราณสถานทเีต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทงีดงามมหัศจรรยตํ์านานเทพ
แหง่ฮนิด ูจากนันนําท่าน  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางไปสนามบนิเดนปารซ์า เมอืงบาหล ี
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดนพาซาร ์โดยสายการบนิ…..เทยีวบนิท.ี...... 
  นําทา่นเขา้พกัท ีรร. ในเกาะบาหล ี
พักท ีBest Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีามวนัทสีาม  บารอง แดนซ ์บารอง แดนซ ์––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี––  เทอืกเขาเบดกูลัป์ เทอืกเขาเบดกูลัป์ ––  วดั วดั UUllaann  DDaannuu  ––  ชมพระอาทติย์ชมพระอาทติย์
ตกดนิทวีหิารตะนะล็อท ตกดนิทวีหิารตะนะล็อท ((BBLLDD))  

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 
 จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง “หมูบ่า้นบาตบูรัูน” ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของ

บาหล ี“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยราํระบาํสงิโตเทพเจา้ เทพเจา้แหง่ความด ีและรงั
คา วญิญาณรา้ย ระบาํกรชิ การแสดงวง “เมกะลนั” มโหรขีองบาหล ีและเรอืงราว
นา่สนกุสนานเกยีวกบัตาํนานเทพเจา้เรอืงราวตา่งๆ ทนีําเสนอ สนกุสนานกบัตวั
ละคร หลงัจากนนัขอเชญิทกุทา่นไดถ้า่ยรปูหมูก่บันกัแสดงเป็นทรีะลกึ 

 จากนันนําท่านชม วดัทามาอยุน(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ี เป็นวดัที
สวยงามมาก มนํีาลอ้มรอบ เป็นทเีก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําท่าน
ชมสถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวดัในราชวงศก์ษัตรยิ ์ ชมภาพเขยีน 
และการทอผา้พนืเมอืงโดยชาวบาหล ี  เดนิทางขนึสูเ่ทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาที
งดงาม อากาศเย็นตลอดทงัปี ชมสวนผลไม ้ ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนยีภาพของบาหล ี
ระหวา่งขนึบนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละปรุะอันงดงามสองขา้งทางขนึภเูขา  

เทยีง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Labhaga 
บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์รูดุาน ู ซงึงดงามดว้ยพันธไ์ม ้

และดอกไม ้ ตน้นําทพิยแ์หง่พระศวิะ ท ี วดัเบระดาน 
ชมทะเลสาบทงีดงามรมิวดัเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผอ่น
ละถา่ยรปูตามอัธยาศัย ชมแท่นบชูาพระศวิะและวดัรมิ
ทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทังปี จากนันพา
ทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทา
นาลอท เชอืกันวา่มงีเูทพเจา้ลายศักดสิทิธคิอยปกปัก
รักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยงินักยามพระอาทติยต์กดนิ 
ชมวหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทงีดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทสีรา้งในศตวรรษ
ท ี 16 โดยนักบญุดายงัระวาดทีบํีาเพ็ญศลีภาวนาและศักดสิทิธมิากเป็นทนัีบถอืของชาว
บาหล ี ชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานทถีา่ยทําละครดงั ดอกแกว้
การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์รอืงตา่งๆ  

คํา     บรกิารอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  
พักท ีBest Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทสี ี วดัเบซากหิ ์– เทอืกเขา Kintamani – วดัเทมพาสริงิค ์นําพศุกัดสิทิธ ิ– วดัถา้ชา้ง  
(BLD) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
นําทา่นเดนิทางสูว่ดัเบซากหิ ์  (หากวดัปิดเนอืงจากความ
ปลอดภัย จากเหตภุเูขาไฟ ขอเปลยีนโปรแกรมเป็นวดับารต์รู์
แทน) ไดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามสําคัญทสีดุ และถอืวา่
ศักดสิทิธทิสีดุเหนอืวดัทังปวง วดัเบซากหีต์งัอยูใ่นเขตเมอืง
การังกาเซ็มคนทนียีกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืง  มี
อาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ย
รวมอยูด่ว้ยกันถงึ 22 วดัตรงกลางค ื  อวดัใหญส่ดุ โดยมฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูทสีดุ
ในบาหล ี เพงิระเบดิครังสดุทา้ยเมอืปี 2506 ในสว่นของวดัเบ
ซากหินั์น วดัทใีหญท่สีดุ สําคัญทสีดุตังอยูต่รงกลางมนีามวา่ วดัเปนาทารัน อากงุ วดันจีะ
คกึคกัมากทสีดุชว่งงานเทศกาล ปีหนงึๆจะจัดกันถงึ 50 ครัง ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่
กายสไตลบ์าหล ี พากันแหแ่หนมาทําพธิทีา่มกลางความงามของววิทวิทัศนแ์บบพา
โนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทน่ีาประทับใจเป็นฉากเบอืงหลัง  วดัเบซากหิต์งัอยุบ่
นความสงู 1000 เมตรเหนอืระดับนําทะเล บนเสน้ทางขนึเขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อา
กงุ ชว่งเวลาเทยีวชมเหมาะทสีดุคอืตอนเชา้ เพราะเมอืเรมิสายขนึเรอืยๆเมฆหมอกจะพา
กันมาปกคลมุจนไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทังยังคลาคลําไปดว้ย
นักทอ่งเทยีวทพีากันมาชนืชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกัน แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็น
วดัสําคัญทสีดุของบาหลก็ีตามท ี แตม่เีรอืงน่าผดิหวงัหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเทยีว
จะถกูกันไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทยีวชมภายในไดเ้หมอืนทอีนืๆอทัีงยังตอ้งแขง่กับเวลา
กอ่นทเีมฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซงึเป็นวดัใหญ ่ ใชป้ระกอบพธิสีําหรับชนชนั
วรรณะสงู หา้มบคุลทไีมไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด กอ่นเดนิทางขนึสู่
เทอืกเขา Kintamani ทงีดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทังปี 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืงแบบบาหลบีฟุเฟ่ต ์ ณ 
ภตัตาคารลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

บา่ย นําทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนงุอากงุ 
ภเูขาไฟทเีชอืกันวา่เป็นทสีถติยข์องมวลเทพเจา้ตา่งๆ 
ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ ทยีังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 
ชมทะเลสาบบารต์รู ์ ทะเลสาบนําจดื ทงีดงามบน
ปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรปู
กับทัศนยีภาพทงีดงามราวสรวงสวรรค ์ หลงัจากนนั
เดนิทาง สูว่หิารศกัดสิทิธ ิ เทมภคัศริงิค ์ สรา้งใน
ศตวรรษท ี 13 เป็นวหิารศักดสิทิธส์มัยโบราณใช ้
ประกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน ชม
บอ่นําพศุักดสิทิธ ิทTีIRTA EMPUL  ทผีดุขนึจากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิ
ลงึคศ์กัดสิทิธ ิ และแทน่บชูาเทพทศีกัดสิทิธแิละมหัศจรรย ์ ทําเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิ
เขา ดา้นหนา้ปากถําเป็นสระศักดสิทิธ ิ มนํีาไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี 6 
นาง ชาวบาหลเีชอืวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดมืหรอือาบนําทนี ี จะมลีกูเต็มบา้นหลาน
เต็มเมอืง  
คณะเดนิทางสู ่วดัถาํชา้ง ถกูคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวดัตช ์เมอืปี ค.ศ. 1923 มสีงิที
โดดเดน่คอืแผน่หนิแกะสลักหนา้ปากทางเขา้ถํา ลักษณะเป็นการเจาะจากดา้นหนา้ของหนิ
ผา มองดคูลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยักษ์อา้ปากกวา้ง ชาวบาหลเีชอืวา่คอืปากของ
ปีศาจรา้ย ภายในถําเป็นรปูตัวท ี ดา้นหนงึจะเป็นรปูปันพระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรปูปันศวิ
ลงึค ์3 แทง่ แทนเทพ 3 องค ์คอื พระศวิะ พระนารายณ์ พระวษิณุ ตามความเชอืของฮนิด ู

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Bebek Dirty Duck 
พักท ีBest Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้ Shopping – กรงุเทพฯ   (BL) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  
 จากนันนําท่านไปชอ้ปปิงรา้น KRISNA ซอืของทรีะลกึกอ่นกลับบา้น 
เทยีง นําท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนุสาวรยีม์หาภารตะทงีดงาม  
......... น. ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.10 น.    นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี TG432 
19.25 น.    เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

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

 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษนีํามนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

JUNE-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

14-18 JUNE 2018 32,999.- -10,000 7,900.- 

JULY-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

27-31 JUL 2018 
วนัหยดุยาว 

34,999.- -10,000 7,900.- 

AUG-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั พกัเดยีว 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

9-13 AUG 2018 
วนัหยดุยาว 

33,999.- -10,000 7,900.- 

SEP-17 
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Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

20-24 SEP 2018 
 32,999.- -10,000 7,900.- 

OCT-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

11-15 OCT 2018 
วนัหยดุยาว 33,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  
0850-1415 

TG432 
1610-1925 

19-23 OCT 2018 
วนัหยดุยาว 33,999.- -10,000 7,900.- 

 
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 10 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจําหรอืเต็มจํานวน 
เพราะกรุป้นมีกีารซอืตวัภายใน 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทาํ
การจอง เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั สายการบนิจะเขม้งวดเรอืงกาํหนดการออก

ตวัเร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม   
 คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพัีก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทยีวตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดทํ้าประกันอบุตัเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขนึอยูก่ับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่นําหนักทเีกนิพกิัด /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถนิ  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวร์

ตามความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%  
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 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ และภาษีสนามบนิทเีกนิกวา่ทปีรับขนึแลว้ ณ วนัท ี19 กันยายน 2560 
ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชําระเพมิเตมิ  

 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 
 

**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 
 

เงอืนไขการชําระเงนิ 
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทเีหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากชําระลา่ชา้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจอง เพอืเปิดโอกาสใหก้ับผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการ
ชําระผา่นชอ่งทางอนืๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ท ี
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิี
จะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ / 
การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 

เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายจุนถงึวนัเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การ
จลาจล  เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรง
หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การ
ตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 


