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เกาะบาหลี ... ดนิแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดนิ 
ท่านจะได้พบกับการแสดงพืน้เมือง ระบ าบาร็อง ขนานแท้และดัง้เดมิของบาหลี  
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ช านาญงานคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
(4 วัน/ 3 คืน) โดยสายการบินการูด้าแอร์ไลน์ (GA) 
บินหรู อยู่สบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว / ทานกุ้งล๊อบเตอร์  
 
ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)                 (--/--/D) 
04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประต ู4 เจ้าหน้าท่ีคอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนเดนิทาง 
06.35 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่จาก้าตาร์ โดยสายการบนิ การ์รูด้าอินโดนีเซีย   

เที่ยวบินท่ี GA 865 (อาหารบนเคร่ือง) 
10.10 น. ถึงสนามบนิ จาการ์ต้า เพ่ือแวะตอ่เคร่ืองสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) 
14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)  

โดยสายการบนิ การูด้าอินโดนีเซีย เท่ียวบนิ GA 410 (อาหารบนเคร่ือง) 
17.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิงห์ูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 
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  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคารซีฟู๊ ด  ณ หาดจิมบารัน(1) 
พเิศษ !!! อัพเดทอาหารมือ้ส าคัญให้ทุกท่านได้ลิม้ชิมรส เมนูกุ้งล๊อบเตอร์  

พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTEL 
หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 

วันท่ีสอง  วัดเม็งวี – ทะเลสาบเบดูกัลป์ – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) – วิหารศักดิ์สิทธ์ิทานาล็อท    
(B/L/D) 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจ้าเข้าสู่  Tabanan ชมทศันียภาพสองข้างทาง การท านาบนไหลเ่ขา

แบบขัน้บนัได เขียวขจีด้วยต้นข้าวท่ีปลกูเรียงรายแบบท านาขัน้บนัได ผา่นชม “ปรุะ” อนังดงามของ
บาหลี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วิหาร  Taman Ayun พบกบัวดัท่ีสวยงามท่ีสดุ 1 ใน 6วดัของบาหลี 
วดัทามาอายนุ (เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวดัหลวงของกษัตริย์หง่ราชวงศ์เม็งวีเป็น
วดัท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี17 ท่ีมีความสวยงามมี
สระน า้ล้อมรอบ บริเวณวดัอนังดงามหลงัจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาท่ีงดงาม 
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้, ผกั, ต้นไม้ตา่งๆทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งขึน้บนเทือกเขาเบ
ดกูลั หมูบ้่านดชัท์และปรุะอนังดงามสองข้างทางขึน้ภเูขา  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพืน้เมืองแบบบฟุเฟต์)  (3) 
บา่ย น าทา่นชม ต้นน า้ทิพย์แหง่พระศวิะ ท่ี วัดเบราตาน  ให้ทา่นได้พกัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชม

แทน่บชูาพระศวิะและ สวนสวรรค์อุรุดานู  ซึง่งดงามด้วยพนัธุ์ไม้และดอกไม้ ทา่มกลางอากาศเย็น
ตลอดปี ชม หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทาง  วิหารทานาล็อท  วิหารงอูนัศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาฮินด ูซึง่
สร้างไว้เพ่ือบชูาเทพเจ้าแหง่มหาสมทุรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึน้ในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซึง่สร้างไว้ริม
มหาสมทุรอินเดียทา่นสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัดิส์ิทธ์ิ 
สวยงามยิ่งนกัยาม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม บารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – 

คูต้า (B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5)  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ้่านบาตบูลูนั ชม  บารองแดนซ์  การแสดงนาฏศลิป์บาหลีเก่ียวกบัการตอ่สู้

ระหวา่งความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแมม่ดร้ายรังดา ตวัแทนแหง่ความชัว่ เป็นการตอ่สู้กนัท่ีไม่
มีวนัสิน้สดุ แสดงให้เห็นถึงความเช่ืออยา่งหนึง่ของชาวบาหลีท่ีเช่ือวา่เม่ือมีความดีแล้วยอ่มมีความชัว่ 
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ดงัเม่ือมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนัน้เกิดความสมดลุจากนัน้เดนิทางไป Topati ชม
อตุสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาตกิ ชมการสาธิตการท าผ้าบาตกิแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แตล่ะ
ขัน้ตอน และทา่นสามารถน าเสือ้มาเพ้นท์ลายตา่งๆได้ฟรี ชมผ้าบาตกิท่ีเป็นของชัน้เย่ียมท่ีสง่ออก
จ าหนา่ยทัว่โลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานกาแฟ  ชมขัน้ตอนการผลิตกาแฟ และเลือกสิน้ค้า
จากโรงงานกาแฟ ก่อนเดนิทางขึน้สู่  หมู่บ้านคินตามานี  ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร และ
เป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหลี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี (6) 
บา่ย น าทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟบาตร์ู  ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตร์ู เป็นทะเลสาบซึง่เกิด

จากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตร์ู ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบาหลีและตัง้อยูด้่านข้างภเูขาไฟท่ียงัคกุรุ่น
อยู ่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร หลงัจากนัน้เดนิทางสูวิ่หารศกัดิส์ิทธ์ิ ธีร์ตะอมัปลุ  
สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เทา่นัน้ ชมบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ ซึง่มีต้น
น า้มาจากภเูขาไฟ ซึง่ชาวบาหลีปัจจบุนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครได้อาบน า้ศกัดิส์ิทธ์ินีจ้ะสามารถ
รักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแตง่วดัใน
แบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไมเ่หมือนใครทา่นสามารถผา่นชม
บ้านพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตัง้อยูบ่นเขาใกล้ๆ ตวัวิหารจากนัน้น าทา่น ช้อปปิง้ยา่นอู
บดุ แหลง่ก าเนิดศลิปะ วฒันธรรมตา่งๆของบาหลี น าทา่น ช้อปปิง้ตอ่ท่ี คตู้าเซนเตอร์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี เดนพาซาร์(บาหลี) –  จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                             (B/--/--) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( หรืออาหารกลอ่ง) (8) 

ได้เวลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
10.25-11.46 น. เดนิทางสูก่รุงเทพ บาหลี เดนิทางแวะตอ่เคร่ืองท่ี จากาต้าร์ เท่ียวบนิท่ี GA 403 
12.50-16.15 น. เดนิทางจาก จากาต้าร์ สู ่กรุงเทพ เท่ียวบนิท่ี GA 868 
16.15น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

20 - 23 มี.ค. 57 23,900 บาท 23,400 บาท 22,400 บาท 4,900 บาท 
4 – 7 เม.ย. 57 23,900 บาท 23,400 บาท 22,400 บาท 4,900 บาท 
13 – 16 เม.ย. 57 24,900 บาท 24,400 บาท 23,400 บาท 4,900 บาท 
24 – 27 เม.ย. 57 23,900 บาท 23,400 บาท 22,400 บาท 4,900 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 30 
วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท 
 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู ่ ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ ค่านํ้ าหนกัท่ีเกินพิกดั 
ค่าธรรมเนียมสมัภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้ าหนกัไม่
เกิน 20 กก.   

ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น วนัละ 3 USD  ต่อคน / ต่อวนั/ ต่อ ลูกค้า 1 คน 

ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย +  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทาง 
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 
ค่าภาษีสนามบินท่ีประเทศอินโดนีเซีย ( ประมาณ 28 US )  

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์  
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หมายเหตุ  
** ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้นเพ่ิมเติม ตามความเป็น
จริง  
** บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ เลือ่นการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะ ไม่ถึง 20 ท่าน   
** ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
** การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหวา่งทาํทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป     
4. ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียก
เกบ็ค่าน า้มนั เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

5. อตัราค่าบริการน้ีสาํหรับคณะ เดนิทางอย่างต า่ 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์าํเท่ียวจากเมืองไทย แต่จะ
มีมคัคุเทศกร์อรับท่าน (พดูองักฤษ) / หรือ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกการเดินทาง  


