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ก ำหนดกำรเดนิทำง ดูได้ท้ำยโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมำส่วนตัวสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน 

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จำกำร์ต้ำ – เดนพำซำร์ (บำหลี) –  วิหำรศักดิ์สิทธ์ิทำ
นำล็อท หำดจิมบำรัน                                                                          (--/--/D) 

04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประต ู4 เจ้าหน้าท่ีคอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนเดนิทาง 

06.35 น. น าทา่นออกเดนิทางสูจ่าก้าตาร์ โดยสำยกำรบิน กำร์รูด้ำอินโดนีเซีย  เที่ยวบินท่ี GA 865 
(อำหำรบนเคร่ือง) 

09:55 น. ถึงสนามบนิจำกำร์ต้าเพ่ือแวะตอ่เคร่ืองสู ่เมืองเดนพำซำร์ (บำหลี) 
11:25น.
  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เท่ียวบิน GA408 
(อำหำรบนเคร่ือง) 

14:25 น. เดนิทางถึงสนามบนิงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 
น าทา่นเดนิทาง วิหำรทำนำล็อท วิหารงอูนัศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาฮินด ูซึง่สร้างไว้เพ่ือบชูาเทพเจ้าแหง่
มหาสมทุรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึน้ในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซึง่สร้างไว้ริมมหาสมทุรอินเดีย ทา่น
สามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัดิส์ิทธ์ิ สวยงามย่ิงนกั 
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ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบซีฟู๊ ด ณ หาดจิมบารัน (1)  
พัก เข้ำพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL , ASTONDENPASAR HOTELหรือ 

โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง วัดเม็งวี – เทือกเขำเบดูกัล – วัดเบรำตำน (วิหำรกลำงน ำ้) – คูต้ำ                    (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (2)  
07.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางผ่านประตเูทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทศันียภาพสองข้างทาง การท านา

บนไหล่เขาแบบขัน้บนัได เขียวขจีด้วยต้นข้าวท่ีปลกูเรียงรายแบบท านาขัน้บนัได ผ่านชม “ ปุระ” อนั
งดงามของบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วิหำร Taman Ayun  พบกบัวดัท่ีสวยงามท่ีสดุ 1 ใน 6วดั
ของบาหลี วัดทำมำอำยุน(เม็งวี)  The Royal  temple of Mengwi อดีตวดัหลวงของกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์เม็งวีเป็นวดัท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี17 ท่ีมี
ความสวยงามมีสระน า้ล้อมรอบ บริเวณวดัอนังดงาม 
หลงัจากนัน้เดินทางขึน้สู่ เทือกเขำเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้ , 
ผกั, ต้นไม้ตา่งๆทศันียภาพของบาหลี ระหว่างขึน้บนเทือกเขาเบดกูลั หมู่บ้านดชัท์และปรุะอันงดงาม
สองข้างทางขึน้ภเูขา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพืน้เมืองแบบบฟุเฟต์) (3)  
บา่ย หลงัอาหารน าทา่นชมต้นน า้ทิพย์แหง่พระศวิะ ท่ี วัดเบรำตำน ให้ทา่นได้พกัผอ่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั ชมแท่นบชูาพระศวิะและ สวนสวรรค์อุรุดำนู ซึง่งดงามด้วยพนัธุ์ไม้และดอกไม้ ทา่มกลาง
อากาศเย็นตลอดปี จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงย่ำนอูบุด แหลง่ก าเนิดศลิปะวฒันธรรมตา่งๆของบาหลี 

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

โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสำม ระบ ำบำรองแดนซ์ – โรงงำนผลิตผ้ำบำหลี – โรงงำนกำแฟ – คินตำมณี – เทมภคัศิริงค์ – อูบุด  (B/L/D)  

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (5)  
07.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตบูลูนั ชม บำรองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเก่ียวกับ

การตอ่สู้ระหวา่งความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตวัแทนแห่งความชัว่ เป็นการตอ่สู้
กนัท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ แสดงให้เห็นถึงความเช่ืออย่างหนึ่งของชาวบาหลีท่ีเช่ือว่าเม่ือมีความดีแล้วย่อมมี
ความชัว่ ดงัเม่ือมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพ่ือให้ชีวิตนัน้เกิดความสมดลุ  จากนัน้เดินทางไป Topati ชม
อตุสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาตกิ ชมการสาธิตการท าผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แตล่ะ
ขัน้ตอน และท่านสามารถน าเสือ้มาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกท่ีเป็นของชัน้เย่ียมท่ีส่งออก
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จ าหน่ายทัว่โลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงงำนกำแฟ ชมขัน้ตอนการผลิตกาแฟ และเลือกสิน้ค้า
จากโรงงานกาแฟ ก่อนเดินทางขึน้สู่ หมู่บ้ำนคินตำมำนี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และ
เป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหลี 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (6) ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี 
บา่ย หลงัอาหารน าท่านชมความงามของ ภูเขำไฟบำตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสำบบำตูร์ เป็น

ทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตัง้อยู่ด้านข้าง
ภเูขาไฟท่ียงัคกุรุ่นอยู ่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร หลงัจากนัน้เดินทางสู่วิหารศกัดิ์สิทธ์ิ  
ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์
เทา่นัน้ ชมบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ ซึง่มีต้นน า้มาจากภเูขาไฟ ซึง่ชาวบาหลี ปัจจบุนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใคร
ได้อาบน า้ศกัดิส์ิทธ์ินีจ้ะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความ
สวยงามกบัการตกแตง่วดัในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่เหมือน
ใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตัง้อยู่บนเขาใกล้ๆ ตวัวิหาร 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงย่ำนอูบุด แหล่งก าเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้งตาม
อธัยาศยั สนกุกบัการตอ่ราคาซือ้ของฝากกบัแมค้่า 

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

โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี เดนพำซำร์(บำหลี) – จำกำร์ต้ำ – กรุงเทพฯ                                              (B/--/--) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (8) 
 ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
10.40-14.50 น. เดนิทำงสู่กรุงเทพ  แวะต่อเคร่ืองท่ีจำกำต้ำร์ เท่ียวบินท่ี GA 403 
16.40-20.10 น. เดนิทำงจำกจำกำต้ำร์ สู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี GA 868 
20.10 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง: 27-30 พ.ย./11-14 ธ.ค./18-21 ธ.ค.,57 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อำยุ 
ต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

บำหลี 4 วัน 3 คืน 22,999 บำท 22,999 บำท 20,999 บำท 4,000 บำท 
หมำยเหตุ: ทุกวันท่ีกำรเดินทำงท่ำนสำมำรถจองทัวร์ล่วงหน้ำได้แล้ว ในรำคำพเิศษ คือ จองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 30 
วันเป็นอย่ำงน้อย ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 600 บำท 
 

 

 

 
   

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
-ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
-ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่
เกิน 20 กก. 
-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
-ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 3 USD ต่อวนั/ต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
หมำยเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายนั้น
เพิ่มเติม ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
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**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  
เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเดินทำง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เงื่อนไขและควำมรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง 
อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
กำรจองทวัร์และกำรช ำระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

กำรจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมื่อ มีหลกัฐำนกำรจองทวัร์ และหลกัฐำนกำรโอนเงินค่ำมัดจ ำทวัร์ เท่ำน้ัน  
เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทั
ฯก าหนดให้ตอ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน 
ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  
 


