
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – บาหล ี– Garuda Wisnu – วหิารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (D)  

05.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที 
TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ตอ้นรับท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน 
น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สู่ตวัเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ, สัญลกัษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้ นเดิน
ทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ 
อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูป
ป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพกา
รูด้า เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร 



กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้ าหนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ
สถานท่ีแห่งน้ียงัใช้จดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขก
เมืองอีกดว้ย ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิง
มากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวงัแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดย
เด็ดขาด)    

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พเิศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่าง
ราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า
ริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง  

พกัที ่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วดัปะวน – วดัเมนดุต– วงัสุลต่าน – พระราชวงัวอเตอร์
พาเลซ – วดัพรามนันต์ (BLD) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ตา้ โดยสายการบิน…..เท่ียวบินท่ี....... 
น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียบุ์โรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกสร้างข้ึนโดยกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่า
สร้างราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-9 หรือพุทธศกัราช 1393 ตั้งอยูท่างภาคกลางของเกาะชวา บนท่ีราบ
เกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้บัแม่น ้ าโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร 
มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้ นรังสรรค์ข้ึนด้วยความรักความศรัทธาอย่างเป่ียมล้นต่อ
พระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชยั ประติมากรรมแต่ละช้ินไดรั้บการจดัวางอย่างงดงามลงตวั
และมีความหมายอนัมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสร้างข้ึนจากหินลาวา มีพื้นท่ี
โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้งยาวดา้นละ 123 
เมตร แต่ละดา้นมีบนัไดและซุ้มประตูข้ึนสู่มหาเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลกัษณะเป็น
รูปส่ีเหล่ียม ส่วนชั้นท่ี 7-10 มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลม ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ย
ขั้นบนัไดใหญ่ 4 ขั้น ก าแพงรอบฐานมีภาพสลกัประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมนุษยท่ี์ยงัขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพนักบัความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอนัไม่
รู้จบ ส่วนน้ีจดัอยูใ่นขั้นกามภูมิ ในส่วนท่ีสอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนงัทั้งดา้นนอกดา้นในมี
รูปสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนน้ีถือเป็นขั้น
รูปภูมิ คือขั้นตอนท่ีมนุษยห์ลุดพน้จากกิเลสทางโลกมาไดบ้างส่วนส่วนท่ีสาม คือส่วนของฐาน
กลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงัคว  ่า จ  านวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 
ระดบั โอบลอ้มพระเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นั้น หาก
พิจารณาในทางธรรมแลว้หมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียท่ี์เป็นรูป
บวัผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ต่ืนและเบิกบาน ส่วนพระเจดียอ์งคใ์หญ่นั้นภายในไม่ไดบ้รรจุส่ิง
ใดไว ้อาจส่ือให้เห็นถึงความวา่ง อนัถึงท่ีสุดของนิพพานแลว้ ย่อมไร้ลกัษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ใน
ส่วนน้ีถือเป็นขั้นอรูปภูมิ ท่ีมนุษยไ์ม่ผกูพนักบัทางโลกอีกต่อไป จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์คร่ืองเงิน 



ท่านจะไดช้มการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอยา่งละเอียด โดยช่างฝีมือท่ีประณีต จากนั้นน าท่านชม 
วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีไดส้ร้างข้ึนเป็นท่ีส าหรับเก็บน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อช าระลา้ง
จิตใจก่อนเขา้ไปสู่มหาวิหารบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซ่ึงถือ
เป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เล่ียกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่ง
ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวดับุโรพุท
โธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดั
แห่งน้ีถูกคน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพซากปรักหกัพงัจนกระทัง่ไดรั้บการบูรณะในปี 1897 ใน
ปัจจุบนัยงัมีพระสงฆจ์ าพรรษาอยูใ่นวดัน้ี ซ่ึงในระหวา่งการบูรณะบุโรพุทโธ นกัโบราณคดีก็พา
กันประหลาดใจท่ีพบว่า วดัทั้ ง 3 แห่งน้ี ตั้ งอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรงเดียวกัน ท าให้นัก
โบราณคดีส่วนหน่ึงเช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหน่ึงของบุโรพุทโธ  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่าน ชมวังสุลต่าน ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของล ้ าค่าในวงัและเคร่ืองใช้ต่างๆก่อนท่ีกษตัริย์

องคสุ์ดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเคร่ืองบรรณาการต่างๆ  และห้อง
เก็บโบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่าสมยัก่อน  ประวติัต่างๆท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารย
ธรรมชวาให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัสัญลกัษณ์ท่ีประตูวงั จากนั้นน าท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ 
พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดย
บริเวณรอบของวงัจะมีน ้ าลอ้มรอบวงั และมีความสวยงามแตกต่างกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ   ซ่ึง
เล่ากนัวา่ในอดีตชาวบา้นมกัจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัใกลก้บัแหล่งน ้ า และอยูต่ามซอกซอย และใตดิ้น 
เพื่อความสงบร่มเยน็ในการด ารงชีวิต จากนั้นน าท่านชม วัดพรามนันต์ ไดรั้บการยอมรับเป็น
มรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้เป็นต านานเร้นลบัแห่งเทพเจา้ฮินดูทั้งสาม ชมตน้ก าเนิดรามายนะ
และเจดียส์ามองคท่ี์เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
มหศัจรรยต์  านานเทพแห่งฮินดู จากนั้นน าท่าน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางไปสนามบินเดนปาร์ซา เมืองบาหลี 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เดนพาซาร์ โดยสายการบิน…..เท่ียวบินท่ี....... 

    น าท่านเข้าพกัที ่รร. ในเกาะบาหลี 
พกัที ่  Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม     บาหล ีบาหล ี––  วดัวดัเม็งว ีเม็งว ี--  วดัอุลนั ดานู  --   น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  

GGAATTEE  ––  วหิารทานาล้อตวหิารทานาล้อต  ((BBLLDD))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านชม วดัเม็งว ี(ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวงของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้ าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม หลงัจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยูใ่นมุนดุคหมู่บา้นนอกเส้นทางประมาณสองชัว่โมงทางตอนเหนือ
ของอูบุดซ่ึงได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับผูค้นท่ีช่ืนชอบในการ



ถ่ายภาพ น าท่านชมประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ท่ีวา่กนัวา่เป็น
เส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็นอีกนึงท่ีไฮไลทท่ี์คนริยมมาและมีช่ือเสียงอยา่งมาก หลงัจากนั้น
เดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไม้
ต่างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัท์และ ปุระอนัท่ีงดงาม
สองขา้งทางข้ึนภูเขา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดบัความสูง 4,300 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้า

ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ี
ไม่สามารถเดินขา้มไปได ้ จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟาง
ซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี วดัแห่งน้ีตั้งอยู่
ริม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดต่าํลง 
เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทให้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา 
และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิท่ีสวยงามของยอดเขาคินตา
มณี นอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้าํสร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และ
ภายเรือในทะเลสาบ น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาลอ็ท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึง
สร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึง
สร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิาร
ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 
  

วนัทีส่ี่ วดัเบซากห์ิ – เทือกเขา Kintamani – วดัเทมพาสิริงค์ น า้พุศักดิ์สิทธ์ิ – Bali Swing  (BLD) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่วัดเบซากิห์  (หากวดัปิดเน่ืองจากความปลอดภยั จากเหตุภูเขาไฟ ขอเปล่ียน
โปรแกรมเป็นวดับาร์ตูร์แทน) ได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด และถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด
เหนือวดัทั้ งปวง วดัเบซากีห์ตั้ งอยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกให้เป็นวดัหลวงหรือวดั
คู่บา้นคู่เมือง  มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัใหญ่นอ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถึง 22 วดั
ตรงกลางคื  อวดัใหญ่สุด โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ดว้ยความสูง 3142 เมตร สูงท่ีสุด
ในบาหลี เพิ่งระเบิดคร้ังสุดทา้ยเม่ือปี 2506 ในส่วนของวดัเบซากิห์นั้น วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด ส าคญั
ท่ีสุดตั้งอยู่ตรงกลางมีนามว่า วดัเปนาทารัน อากุง วดัน้ีจะคึกคกัมากท่ีสุดช่วงงานเทศกาล ปี
หน่ึงๆจะจดักนัถึง 50 คร้ัง ผูค้นนบัร้อยนบัพนัในชุดแต่งกายสไตลบ์าหลี พากนัแห่แหนมาท าพิธี
ท่ามกลางความงามของววิทิวทศัน์แบบพาโนราม่า ตลอดจนภาพของภูเขาไฟท่ีน่าประทบัใจเป็น
ฉากเบ้ืองหลงั  วดัเบซากิห์ตั้งอยุบ่นความสูง 1000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล บนเส้นทางข้ึนเขาสู่
ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง อากุง ช่วงเวลาเท่ียวชมเหมาะท่ีสุดคือตอนเช้า เพราะเม่ือเร่ิมสายข้ึน
เร่ือยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลุมจนไม่สามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยงั
คลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีพากนัมาช่ืนชมความงามอย่างมากมาย ขณะเดียวกนั แมว้ดัเบซา



กิห์ถือเป็นวดัส าคัญท่ีสุดของบาหลีก็ตามที แต่มีเร่ืองน่าผิดหวงัหลายอย่างเพราะบรรดา
นกัท่องเท่ียวจะถูกกนัไม่ให้ยา่งกรายเขา้ไปเท่ียวชมภายในไดเ้หมือนท่ีอ่ืนๆอีทั้งยงัตอ้งแข่งกบั
เวลาก่อนท่ีเมฆหมอกจะแผ่มาปกคลุม ตรงกลางซ่ึงเป็นวดัใหญ่ ใช้ประกอบพิธีส าหรับชนชั้น
วรรณะสูง ห้ามบุคลท่ีไม่ไดน้ับถือศาสนาฮินดูเขา้ไปอย่างเด็ดขาด ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา 
Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเยน็ตลอดทั้งปี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลบุีฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า 
ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี LAKE VIEW 

บ่าย น าท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสถิตยข์องมวลเทพเจา้
ต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยูต่ลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน ้ าจืด ท่ี
งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวง
สวรรค ์หลงัจากน้ันเดินทาง สู่วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวหิารศกัด์ิ
สิทธ์สมยัโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี 
TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงค์ศกัด์ิสิทธ์ิ และแท่น
บูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถ ้ าเป็นสระ
ศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถา้ใครอยาก
มีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้ าท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบา้นหลานเต็มเมือง เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ 
Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ยการนั่งชิงช้าท่ีมีความสูงและ
ท่านสามารถ เก็บภาพระหวา่งนัง่ชิงช้าโดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้
ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Bebek Dirty Duck 
พกัที ่  Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า Shopping – กรุงเทพฯ   (BL) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงร้าน KRISNA ซ้ือของท่ีระลึกก่อนกลบับา้น 
 น าคณะแวะถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH 

เทีย่ง น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะท่ีงดงาม  

   ......... น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.10 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG432 
19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

******************************* 
 “มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่น
ราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/


อตัราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

APR-2020     

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หักค่า
ตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

10-14 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

11-15 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่องทวัร์ / ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

จองแล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ าหรือเต็มจ านวน 
เพราะกรุ้ปนีม้ีการซ้ือตั๋วภายใน 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน 
สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

อตัราค่าบริการนีร้วม   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์
และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลแีล้ว  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว /ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
 ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั /ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ิน  4 US ต่อคน , ต่อวนั ยงัไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึง

พอใจ 



 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวา่ท่ีปรับข้ึนแลว้ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติม  
 ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  
มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง และกรุณาช าระส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั หากช าระ
ล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจอง เพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณต้ีองการช าระผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือ
ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหตุ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษทัจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ใน
บางคร้ังโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษทัยนืยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ 
เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรม
ท่ีจอง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ



หกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 

 


