
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ •  บาหล ี• หาดจิมบารัน       (-/-/เยน็) 
10.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
13.25 น.             ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  
 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง** 



18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นทีบ่าหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็
ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่
เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา 
หรือปลาหมึก ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น 

จากน้ัน      น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั SUN BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

วนัทีส่อง      บาหล ี• ยอ็กยาการ์ตา •เทวลยัปรัมบานัน •บุโรพุทโธ •วดัปะวน •วดัเมนดุต •ช้อปปป้ิง (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ยอ็กยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี QZ 8440 
07.50 น. เดินทางถึง ยอ็กยาการ์ตา (เวลาท้องถิ่นทีย่อ็กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีน่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน ชมเทวลัยปรัมบานัน  หรือ  จันดีราราจงกรัง  คือ เทวสถานในศาสนาฮินดู ท่ีใหญ่ ท่ี สุดในประเทศ

อินโดนีเซีย ตั้งอยูใ่นเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันั้น
สร้างข้ืนเม่ือราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรม
ตามกาลเวลา จนเม่ือถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมี้การเร่ิมบูรณะวดัข้ึนมา การบูรณะของส่ิงก่อสร้างหลกั
ส้ินสุดลงเม่ือปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบนั ปรัมบานนัถูกยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกและนบัไดว้า่เป็นหน่ึง
ในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์ตวัวดัโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โต
ของปรางคซ่ึ์งมีความสูงถึง 47 เมตร 

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จกัในช่ือ บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ท่ีเมืองมาเกอลงั ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียง
เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวดัของกมัพูชาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนา
พุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้
ประกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
สักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในช่ือว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีมี

การตกแต่งทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรท่ีไร้ท่ีติและรายละเอียดอนั
ประณีตมากข้ึน เม่ือหวนนึกว่าวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ ช่ืนชมฝีมือการก่อสร้างวดัอนัน่าท่ึง ขณะ
ครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัท่ียงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งน้ีก่อสร้างข้ึน
ในช่วงศตวรรษท่ี 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่อีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุท
โธ เช่ือกนัว่า วดัทั้งสามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัในเชิงสัญลกัษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรง
เดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเช่ือมโยงน้ีอยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1293
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1393
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


วดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งช้ีวา่วดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานท่ีประกอบพิธี
ฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีท่ีถูกฝังไวท่ี้น่ีได ้

น าท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยูห่่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกนัวา่ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญ่กวา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเม่ือข้ึนบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลกั
จากหิน ฝ่ังซ้ายเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะท่ีทางดา้นขวาเป็นภาพ
สลกัของเทพเจา้ Kuwera อยูท่่ามกลางเด็กๆ และกระสอบท่ีเตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะ
เห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต  จากนั้ น น าท่าน
เพลิดเพลินช้อปป้ิงท่ี MALIOBORO สถานท่ีช้อปป้ิงยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา ให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก
มากมาย ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานยอ็กยาการ์

ตา 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 

วนัทีส่าม      ยอ็กยาการ์ตา • บาหล ี• วดับราตัน •  นาขั้นบันได    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
08.00 น. ออกเดินทางสู่บาหล ีโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี QZ 8441 
10.30 น. เดินทางถึง บาหล ี(เวลาท้องถิ่นบาหลเีร็วกว่ายอ็กยาการ์ตาหน่ึงช่ัวโมง) 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยี่ยมชมวัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) วดัน้ีตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะ

บาหลี อยูห่่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัทีม่ีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบ
ราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือได้ว่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห์ 
ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี  จากนั้น น าท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได(RICE 
TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุดและเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปไดไ้กลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี6ตาราง
กิโลเมตรลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนัเป็นชั้นๆอยา่งสวยงามและท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูป
ใกล้ๆ ได 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน       น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 
 



วนัทีส่ี่      วดัเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณ ี• วดัเบซากห์ิ • วดัเลมปูยางค์    
     (เช้า/กลางวนับุฟเฟ่ต์พร้อมชมววิภูเขาไฟบาตูร์/เยน็) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า วดัเทมภัคสิริงค์หลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อ

น ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้น
นิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส าหรับท่านที่ต้องการลงน ้าพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดส าหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มี
ประจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน ้าได้ และตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือ ตลาดปราบเซียน มีร้านขาย
ของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้ง
ช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี 

เท่ียง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) เป็นหมู่บ้านณความสูง1,500 เมตรซ่ึงท่านจะได้รับชม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี  

     พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
จากน้ัน น าท่านชมปุราเบซากิห์(Pura Besakih)นิยมเรียกกันอีกช่ือว่าวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother 

Temple of Besakih)วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความสวยงามท่ีสุดอันดับ1และสาคัญท่ีสุดของบาหลีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจานวนมากโดยด้านหลังของวดันั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount 
Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี วดัเบซากห์ิเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลียงัถือเป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวงมีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาลประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่งตั้งเรียงรายอยู่
เป็นขั้นๆกวา่7 ขั้นไปตามไหล่เขาโดยวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) 
ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง จากนั้น เดินทางสู่วดัเลมปูยางค์(Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
เกาะบาหลีและมีความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้นมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ีริมเกาะทางฝ่ัง
ตะวนัออกของบาหลีแต่ควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ท่ีดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 

วนัทีห้่า      บาหล ีสวงิค์ • วหิารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรมบาหลีสวิงค์Bali Swingให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการ
นัง่ชิงช้าโดยค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ300บาท ใช้เวลานัง่ประมาณ 5 นาที
หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย น าท่านไปยงัวิหารทานาต์
ลอต(Pura Tanah Lot)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลีวิหารน้ี
ตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าวอนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคล่ืนส่ิงท่ีทาให้วดัแห่งน้ีมีความพิเศษ
เน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไมช่้อใบท่ีปก
คลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 



เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ีร้าน Krisna
ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี ได้เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย 

19.40 น.     เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เทีย่วบินที ่ SL 259 
23.05 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง** 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
วนัเดินทางราคา มหัศจรรย์.....บาหล ีบุโรพุทโธ บินภายใน 5 วนั 4 คืน 

วนัเดินทาง จ านวน ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

27 – 31 มี.ค.63 20 
SL258: 12.55-18.30 
SL259: 19.45-23.35 

24,900 24,900 23,900 4,000 

14 – 18 เม.ย.63 24 
SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 

26,900 26,900 25,900 4,000 

17 – 21 เม.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

25,900 25,900 24,900 4,000 

18 – 22 เม.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 

19 – 23 เม.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

23,900 23,900 22,900 4,000 

20 – 24 เม.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

23,900 23,900 22,900 4,000 

24 – 28 เม.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

25,900 25,900 24,900 4,000 

05 – 09 พ.ค.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

23,900 23,900 22,900 4,000 

22 – 26 พ.ค.63 24 
SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 

24,900 24,900 23,900 4,000 

23 – 27 พ.ค.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 



01 – 05 มิ.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

23,900 23,900 22,900 4,000 

05 – 09 มิ.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 

13 – 17 มิ.ย.63 20 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

25,900 25,900 24,900 4,000 

14 – 18 มิ.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 

16 – 20 มิ.ย.63 25 
SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 

23,900 23,900 22,900 4,000 

19 – 23 มิ.ย.63 30 
SL258:13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 

24,900 24,900 23,900 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหลี-ย๊อกยา-บาหล ี 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ภายใน1วนัหลังการจอง ส่วนทีเ่หลือช าระทันที
ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 
35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป)  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 



รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


