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วนัแรก          กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วดัอูลูวาตู • สวนวษิณุ • หาดจิมบารัน  
                                                        � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
'(.(' น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร , ขาออก ชั.น ( เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู , 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
'1.,' น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที�ยวบินที� FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื2องเสริฟพร้อมนํ.าดื2ม , ขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,,.,5 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที�  (เวลา
ท้องถิ2นที2บาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ2งชั2วโมง) 
เดินทางสู่ ย่านคูต้า จะอยู่ทางฝั�งตะวันตก
เยื+องไปทางใตข้องเกาะบาหลี ด้วยความที�มีทะเล
หาดคูตา้ที�สวยงามที�นี�ยงัเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ 
ผ ับ  ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 



 

ระหวา่งทางจากสนามบินนาํท่านผา่นชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั 
อนุสาวรียน์ั+นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื�องราวความขดัแยง้ของ พี�นอ้งสองตระกลู ซึ�งทั+งสองตระกลูต่างกสื็บเชื+อสายมาจากทา้ว
ภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที�ทุ่งกรุุเกษตร 
เที2ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ.มรสเมนูอาหารบาหลท้ีองถิ2น 
บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื2อ
เยี2ยมชม :วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึ� งใน
วดัที�เก่าแก่ที�สุดในบาหลีที�ถูกสร้างขึ+นตรง
ส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลู
วาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่าง
จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั+ งอยู่
บนหน้าผาที �มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดั
หลกัประจาํทอ้งทะเลที�ชาวบาหลีแทบทุกคน
เคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะ
หน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง 
เห็นคลื�นซัดเข้าหาฝั�งเป็นประกายฟองสีขาว
นวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 
นําท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรมบาหลีที�มีรูปปั+ นของพระวิษณุและนก Garuda 
(ครุฑ) อีกหนึ�งแลนดม์าร์คสาํคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใชเ้ป็นสถานีที�จดังาน พกัผอ่นสถานที�แห่งนี+ สร้างตามความ
เชื�อของศาสนาฮินดู ที�ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนบัถือมากที�สุดและเป็นศาสนาที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของ
ชาวบาหลี สวนนี+ สร้างขึ+นเพื�ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที�คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปั+ นประติมากรรมพระ
นารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดงกับ
ทองเหลือง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปปั+ นครุฑอยูด่า้นหลงัรูปปั+ นพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปปั+ นแขนของ
พระวิษณุ ขา้งหนึ�งชู1นิ+ว อีกขา้งชู 2นิ+ว ซึ�งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั+น ซึ�งจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ � รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดที�จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ� งเสี+ ยวพระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิม
บารัน ถือเป็นหนึ�งในชายหาดที�ดีที�สุดในบาหลี นอกจากนี+บนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ที�ตั+งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจาํนวน
มาก หากคุณอยากลิ+มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที�เขา้กนัดีกบักบันํ+ าจิ+มรสชาติเด็ด และ
จดัจา้น  
จากนั.น  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที2พกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 

วนัที2สอง บาหล ี• ยอ็กยาการ์ตา • เทวลยัปรัมบานัน • พระราชวงัสุลต่าน • ปราสาทสวนนํ.า • บุโรพุทโธ • วดัปะวน  
                         วดัเมนดุต        � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า แบบSet Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
'A.B' น. ออกเดินทางสู่ ยอ็กยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ยอ็กยาการ์ตา(เวลาท้องถิ2นที2ยอ็กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีนึ2งชั2วโมง) 
จากนั.น ชมเทวลยัปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที�ใหญ่ที�สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั+งอยูใ่นเขต
ชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันั+นสร้างขื+นเมื�อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลงัจาก
สร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดักถู็กทอดทิ+งและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื�อถึง 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมี้การเริ�มบูรณะวดัขึ+นมา การบูรณะของสิ�งก่อสร้างหลกัสิ+นสุดลงเมื�อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน
ปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ� งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย
อาคเนย ์ตวัวดัโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซึ์�งมีความสูงถึง 47 เมตร 
เยี2ยมชม พระราชวังสุลต่าน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สร้างขึ+นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื+นที� 14 ตร.กม. โดย
สุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที� 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ� งสมมติว่าพระราชวงัเป็นศูนยก์ลางของโลกและจกัรวาล ภายในวงัมีประตู 9 ชั+น 
หมายถึงทวารทั+ง 9 ของมนุษยใ์นคติฮินดูพระราชวงัแห่งนี+ เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัตใ์ชเ้ป็นสถานที�ประทบั
ของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ในปัจจุบนันี+ ไม่ไดป้ระทบัอยูถ่าวรแลว้)ภายในพระราชวงัมีสถาปัตยกรรมและ
สิ�งก่อสร้างต่างๆ ที�สวยงามและสะทอ้นให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมชวาให้ไดช้มกนั มีการจดัห้องต่างๆ จดัแสดงเรื�องราวประวติั
ความเป็นมาของผูป้กครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ไดรั้บรู้ และมีสิ�งของเครื�องใชส่้วนพระองคต่์างๆ รวมถึงของลํ+าค่ามากมายที�หา
ชมไดย้าก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที2ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั+น นาํชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนํ.า ถือเป็นปราสาทที�ค่อนขา้งลึกลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแห่งนี+ ถูกสร้างมาตั+งแต่
ปี 1755 หรือตั+งแต่สมยัสุลต่านองคแ์รกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จสิ+นตอนสมยัสุลต่านองคที์� 2 ชื�อของ Taman Sari มาจาก



 

ภาษาชวา โดยคาํว่า taman หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะ และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม ้ดงันั+น ชื�อของ 
Taman Sari จึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงามที�เต็มไปดว้ยกลิ�นของดอกไม ้ปราสาทสวนนํ+ า ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั 
คือ ส่วนที� 1 ทะเลสาป Segaran อยู่ทางทิศตะวนัตก ส่วนที� 2 ที�สําหรับอาบนํ+ า อยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาป Segaran เรียกว่า 
UmbulBinangunส่วนที� 3 ได้สูญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ตั+ งอยู่ทางทิศใต้ของที�
อาบนํ+า ส่วนที� 4 อยูท่างทิศตะวนัออก  
เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จกัในชื�อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั+ งอยู่ที� เมืองมาเกอลงั ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 40 
กิโลเมตร สร้างขึ+นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดั
ของกมัพูชาซึ� งเป็นทั+งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที�
ใหญ่ที�สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพทุโธเป็นมรดกโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สักการะ วัดปะวนหรือที2 รู้ จักกันในชื2 อว่า Candi 

Pawon มีขนาดเลก็แต่เป็นสถานที�ปฏิบติัธรรมของ
พุทธศาสนิกชนที�มีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที�
สมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรที�
ไร้ที�ติและรายละเอียดอนัประณีตมากขึ+น เมื�อหวน
นึกว่าวดันี+ สร้างขึ+นเมื�อหลายร้อยปีมาแลว้ ชื�นชม
ฝีมือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ� ง ขณ ะครุ่นคิดถึง



 

จุดประสงคเ์ริ�มแรกในการก่อสร้างวดัที�ยงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งนี+ ก่อสร้างขึ+นในช่วงศตวรรษที� 9 เช่นเดียวกบั
วดัทางพุทธศาสนาที�มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุทโธ เชื�อกนัว่า วดัทั+งสามแห่งนี+ มีความเกี�ยวพนักนั
ในเชิงสัญลกัษณ์ เนื�องจากสร้างในตาํแหน่งที�เป็นเส้นตรงเดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเชื�อมโยงนี+ อย่างแน่ชดั 
รวมถึงวตัถุประสงค์เริ�มแรกในการก่อสร้างวดัปะวน อย่างไรก็ดี มีหลกัฐานบางอย่างบ่งชี+ ว่าวดัแห่งนี+ เคยใช้เป็นสุสานของ
ราชวงศห์รือสถานที�ประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีที�ถูกฝังไวที้�นี�ได ้
นําท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซึ� งอยูห่่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื�อกนัว่า ที�นี�เป็นสถานที�สาํหรับทาํพิธีบูชาสิ�ง
ศกัดิS สิทธิS วดัเมนดุดตใหญ่กว่าวดัปะวนเลก็นอ้ยเมื�อขึ+นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเลก็ๆ แกะสลกัจากหิน ฝั�งซา้ยเป็น
รูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยูท่่ามกลางเด็กๆ ขณะที�ทางดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuwera อยูท่่ามกลาง
เด็กๆ และกระสอบที�เตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระ
โมคคลัลาน์ และพระสารีบุต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ � รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั.น นําท่านเข้าสู่โรงแรมที2พกั GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
วนัที2สาม ยอ็กยาการ์ตา • บาหล ี•ว ัดบราตนั • วหิารทานาต์ลอต   � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    
ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
'A.55 น. ออกเดินทางสู่บาหล ีโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� XT 8441 
,'.'5น. เดินทางถึง บาหล ี(เวลาท้องถิ2นบาหลเีร็วกว่ายอ็กยาการ์ตาหนึ2งชั2วโมง) 
เที2ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั.น เดินทางใชเ้วลาประมาณ T ชั�วโมง เยี�ยมชม วดับราตัน (PuraUlundanuBratan) วดันี+ตั+งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยู่
ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ UV กิโลเมตร เป็นวดัที2มีชื2อเสียงมากของเกาะบาหล ีตั+งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดั
จะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ�งเป็นวดัใหญ่ที�ถือไดว้่าสาํคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดยสร้างเพื�อบูชาเทพเจา้แห่งสายนํ+ า ตาม
ความเชื�อแบบฮินดูบาหลี วดันี+อยูใ่นธนบตัร UV,VVV รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี+ เยน็สบายตลอดทั+งปี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั.น นาํท่านไปยงั วหิารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ที�มีชื�อเสียงที�สุดและเป็นจุดที�มีนกัท่องเที�ยวถ่ายภาพมากที�สุดของ
เกาะบาหลี วิหารนี+ตั+งอยูบ่นผาหินนอกชายฝั�งใน
เวิ+งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื�น สิ�ง
ที�ทาํใหว้ดัแห่งนี+ มีความพิเศษเนื�องจากเมื�อชม
วิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีดาํและไมช่้อใบที�ปก
คลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของ
ภาพวาดจีน  
เยน็ � บริการอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร 
จากนั.น  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที2พกั 
GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทยีบเท่า
ระดับ 3 ดาว 
 

วนัที2สี2  บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลติผ้าบาติก • หมู่บ้านคนิตามณ ี• ชิมกาแฟขี.ชะมด • วดัเทมภัคสิริงค์ •  
ตลาดปราบเซียน • ร้าน Krisana � (เช้า/กลางวนับุฟเฟ่ต์พร้อมชมววิภูเขาไฟบาตูร์/เยน็)     
 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 



 

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบาํพื+นบา้น มีทั+งหมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกบัความชั�ว โดย
ใหบ้ารองสตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และใหรั้งคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความ
ชั�ว ตลอดการแสดงทั+ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที�ดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายที�สีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการ
ร่ายรําที�ทั+งอ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั+งหมดเดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก นาํทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้
ขึ+นชื�อของที�บาหลี  
 
 
 
 
 
จากนั.นเดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ�งท่านจะไดรั้บชมทศันียภาพที�งดงามของ ภูเขาไฟบา
ตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที�หมู่บา้นแห่งนี+  
เที2ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
บ่าย เดินทางสู่ วดันํ.าพุศักดิGสิทธิG หรือคนไทยเรียกว่า วดัเทมภัคสิริงค์ 
หลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อนํ+าศกัดิS สิทธิS ซึ� งผดุพรายนํ+าขึ+นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดันี+ดว้ยเชื�อวา่กาํเนิด
มาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบนํ+ า เก็บนํ+ าไปดื�มกิน เพราะเชื�อว่าบ่อนํ+ าศกัดิS สิทธิS แห่งนี+สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่
สิ�งเลวร้ายและเพื�อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสําหรับท่านที2ต้องการลงนํ.าพุศักดิG สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก , ชุด ผู้หญิงที2มี
ประจําเดือนไม่สามารถลงไปในนํ.าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคนี์+ เองคือ ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื+นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ชค้วามสามารถใน
การต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที�มาที�คนไทยตั+งชื�อให้กบัตลาดแห่งนี+  จากนั.น เยี�ยมชมไร่กาแฟที�มีชื�อเสียงของบาหลี 
Coffee Plantation ที�นี+ ท่านจะไดช้มการทาํกาแฟดว้ยวิธีการดั+งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที�ที�ชื�อว่า กาแฟจากขี.ชะมด ซึ� งไดชื้�อว่าเป็น
กาแฟที�หอมที�สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ � บริการอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร 
เราพาท่านแวะซื+อของฝากที�ระลึกราคาถูกที�บริเวณโกดงัขายของที�ระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวที้�นี+  
ร้าน Krisnaที�มีชื�อเสียงของบาหลี 
ได้เวลาสมควร      นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
วนัที2ห้า       บาหล ี• กรุงเทพ       � (-/-/-)     
 
',.(5 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที2ยวบินที2  FD399 
'J.5' น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 
 

อตัราค่าบริการและเงื2อนไขรายการท่องเที2ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์.....บาหล ีบุโรพทุโธ บินภายใน (FD) 5 วนั 3 คืน 



 

เริ2มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี2ยว 

BA มิ.ย.1B ', ก.ค.1B FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

04 ก.ค.1B 'N ก.ค.1B FD396/399 19,900 19,900 19,900 4,000 

11 ก.ค.1B ,5 ก.ค.1B FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

18 ก.ค.1B BB ก.ค.1B FD396/399 21,900 21,900 20,900 4,000 

25 ก.ค.1B BR ก.ค.1B FD396/399 27,900 27,900 26,900 4,000 

01 ส.ค.1B '5 ส.ค.1B FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 

08 ส.ค.1B ,B ส.ค.1B FD396/399 28,900 28,900 27,900 4,000 

15 ส.ค.1B ,R ส.ค.1B FD396/399 23,900 23,900 22,900 4,000 

22 ส.ค.1B B1 ส.ค.1B FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตัSวเครื2องบินชั.นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี2ยนแปลงตัSว 
� ตัSวเครื2องบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหล-ีย๊อกยา-บาหล ี 
� ที2พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ2มเงินพกัห้องเดี2ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื.อหรือเปลี2ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที2ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที2ท่องเที2ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ2นและหัวหน้าทวัร์นําเที2ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ,,''',''' บาท (เป็นไปเงื2อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื2อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที2ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
� ภาษีนํ.ามันและภาษีตัSวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ2มหากสายการบินปรับขึ.นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ.าหนักกระเป๋าไม่เกนิ B' กก.ต่อ , ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที2จ่าย (%และภาษีมูลค่าเพิ2ม A% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ



 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทอิาหารและเครื2องดื2มที2สั2งเพิ2มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที2ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที2ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที2กรมแรงงานทั.งที2เมืองไทยและต่างประเทศซึ2ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ2น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ,,''' บาท/ทริป/ลูกทวัร์ , ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ.าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ2นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
เงื2อนไขการสํารองที2นั2งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,''' บาท ส่วนที2เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า ,5 วนั มิฉะนั.นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง B, วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง (' วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั.งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื2อนไขใด ๆ ทั.งสิ.น 
• ยกเลกิการเดินทาง ,5 - (' วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 5'% และริบเงินมัดจําทั.งหมด 
• ยกเลกิภายใน ,J วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGการคืนเงินค่าทวัร์ทั.งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั.งสิ.น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ2งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื2อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั.งนี.ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที2ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื2อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง A วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื2อนไขอื2น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGในการเก็บค่าใช้จ่ายทั.งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที2บริษัทฯ กําหนดไว้ (,5 ท่านขึ.นไป) เนื2องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื2นที2เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที2เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน ,' ท่านขึ.นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที2มีผู้เดินทางไม่ถึง ,' ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ,' วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที2ท่านต้องออกตัSวภายใน เช่น (ตัSวเครื2องบิน, ตัSวรถทัวร์, ตัSวรถไฟ) กรุณาสอบถามที2เจ้าหน้าที2ทุกครั.งก่อนทําการ
ออกตัSว เนื2องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี2ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ



 

ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัSวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี2ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื2อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ.าเงิน) เดินทางเพื2อการท่องเที2ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั.งสิ.น 

 
รายละเอยีดเพิ2มเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิGในการเปลี2ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี2เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที2ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที2ยว สามารถเปลี2ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื2อท่องเที2ยว

เท่านั.น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที2ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที2กรม
แรงงานทั.งจากไทยและต่างประเทศซึ2งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ2งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื2อนไขนี.ในกรณทีี2เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ2งอาจจะปรับเปลี2ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ2งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที2ยว(ซึ2งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื2อนไขนี.ในกรณทีี2เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ2งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที2ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื.อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกดิสิ2งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที2เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที2ยวเองหรือในกรณทีี2กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี2การตรวจคนเข้าเมืองทั.งที2กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที2ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิGที2จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั.งสิ.น 

� ตัSวเครื2องบินเป็นตัSวราคาพเิศษ กรณทีี2ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื2อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี2ยนชื2อได้ 

� เมื2อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื2อนไขข้อตกลงต่างๆที2ได้ระบุไว้ข้างต้นนี.แล้วทั.งหมด 



 

� กรุ๊ปที2เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที2ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที2ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั.งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที2ทาํให้ใบหน้าเปลี2ยนไป ดังนั.น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที2ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ2งเป็นสิ2งที2อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น 

� กรณ ี“หญงิตั.งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที2ชัดเจน สิ2งนี.อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั.งสิ.น 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื2อนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื2อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 
 

 


