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กาํหนดการเดนิทาง :  16-18 / 17-19 กรกฎาคม 59  
วนัแรก     สนามบินสุวรรณภูม ิ –กวัลาลมัเปอร์ – เดนพาซาร์ (บาหล)ี – อูลูวาตู - Kecak Fire Dance   (-/-/D)              
03.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M ประตู 4 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
06.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่MH797  
09.10 น. ถึงสนามบิน กรุงกวัลาลมัเปอร์ เพื่อแวะต่อเคร่ืองสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหล)ี 
12.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เท่ียวบิน MH851 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอก

ของเกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง เสร็จแลว้ น าท่าน
เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม  วัดอูลูวาตู Pura 
Uluwatu วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจ าท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบ
ทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้
ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็น
ประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม  ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทาง
ตอนใต้ได้จากที่นี่ น าท่านชมพระอาทิตย์ตกทะเล (ความ
สวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน)  ที่นี่ถือว่าจุดชมที่
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สวยงามแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ  จากนั้นน าท่าน ชมระบ าไฟ  Kecak 
Dance หรือ Kecak Fire Dance นี้เป็นการแสดงที่ปรับมาจากการร่ายร าประจ าดั้งเดิมของบาหลี โดย 
Wayan Limbak ร่วมกับจิตรกรชาวเยอรมันชื่อ Walter Spies คิดค้นและปรับปรุงการร่ายร านี้ในปีค.ศ. 
1930 ซ่ึงเป็นการร่ายร าที่มีการใช้ไฟมาประกอบ และเดินเรื่องด้วยวรรณกรรมฮินดูเรื่องรามายณะ   

เยน็ บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก LOVE F HOTEL BALI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่อง          เทอืกเขาเบดูกลั – วดัเบราตาน (วหิารกลางนํา้) – วหิารทานาลอ็ท - วดัเมง็ว ี (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

หลงัอาหารนาํท่านจากนั้นนาํท่านเดินทาง ข้ึนสู่ เทอืกเขาเบดูกลั  เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวน
ผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต่้างๆทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละปุระอนังดงามสอง
ขา้งทางข้ึนภูเขา ชมตน้นํ้าทิพยแ์ห่งพระศิวะ ท่ี  วดัเบราตาน ใหท้่านไดพ้กัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชมแท่น
บูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซ่ึงงดงามดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ วหิารทานาลอ็ท วหิารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง

มหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย  ท่านสามารถชม
ความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกั  จากนั้นนาํท่านเดินทางชมวดัท่ี
สวยงามท่ีสุด 1 ใน 6วดัของบาหลี วดัทามาอายุน(เม็งว)ี  อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็ว ีใช้
ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็วเีท่านั้น ถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระนํ้า
ลอ้มรอบ บริเวณวดัอนังดงาม  

เยน็ บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  BBQ & SHABU  SHABU + บุฟเฟ่ต์ปูและเบียร์ไม่อั้น 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก LOVE F HOTEL BALI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม  เทมภัคสิริงค์  (วดันํา้พศัุกดิ์สิทธ์ิ) – ตลาดปราบเซียน- เดนพาซาร์(บาหล)ี – กวัลาลมัเปอร์ –  
   กรุงเทพฯ                                 (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

หลงัอาหาร  หลงัจากนั้นเดินทางสู่วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอมัปุล  
(เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้นํ้ามาจากภูเขา
ไฟ ซ่ึงชาวบาหลี  ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครไดอ้าบนํ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและจะทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ 
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เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
ไม่เหมือนใคร  ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิาร  
หลงัจากนั้น อิสระ ชอ้ปป้ิง  ตลาดปราบเซียน   เป็นส้ินคา้พื้นเมือง สวนมากจะเป็นผา้ บาติก หลากสีสัน ใหท้่าน
ไดเ้ลือก ชอ้ปป้ิง   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.05-19.05 น. เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเคร่ืองทีก่วัลาลมัเปอร์ เทีย่วบินที ่ MH850 
22.15-23.20 น. เดินทางจากกวัลาลมัเปอร์ สู่กรุงเทพ เทีย่วบินที ่ MH796 
 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ---------------------------  

ข้อควรควรทราบ : สําหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายก่อนทาํการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ขวบ 

มีเตียงเสริม 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

กรกฎาคม 59 :  16-18 
                         17-19                                               

18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

สิงหาคม 59 : 19 – 21 /26-28  16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 
กนัยายน 59 :9 – 11 / 16 – 18 / 23 – 25  16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
-ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
-ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้าหนกัไม่
เกิน 30 กก. 
-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
-ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่านํ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนั/ต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

 
หมายเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้นเพิ่มเติม ตาม
ความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย  
 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
การจองทวัร์และการชําระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสาํรองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่งอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ 
3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมื่อ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจําทวัร์ เท่าน้ัน 
 

เงื่อนไขการยกเลกิ 



 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
กาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่วา่
จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  


