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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัแรกวนัแรก          กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  หาดจิมบาลนั หาดจิมบาลนั                                         --
//--//DD  
06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ H สายการบิน

ไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรบั  
09.20 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซยี โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินที TG 431  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงั

ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สู่ตวัเมือง ชม
อนุสาวรียม์หาภารตะ, สญัลกัษณข์องเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย ์ บิม่า เทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะเล ยา่น Kartika Plaza หลงัจากน้ันเดินทางเขา้ชม อนุสาวรียม์หาภารตะ Garuda 
Wisnu Kencana Culture Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญค่ร่ึงตวั จ าลอง
มาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ)์ 1 
ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่ง
อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์ มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน า้หนัก 4,000 ตนั สวนวิษณุแห่งนี้มีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ
สถานท่ีแห่งนี้ยงัใชจ้ดัแสดงโชว ์ วฒันธรรมบาหลี เชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น 
แขกเมืองอีกดว้ย ตอ่จากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ  
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ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร แบบบาหลีด ัง้เดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั 
พิเศษ!!เมนูซีฟู๊ดราดซอสบารบี์คิว พรอ้มชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บั
ขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง  

ที่พกั  Grand Kuta Hotel  หรือเทียบเท่า 
วนัวนัที่สองที่สอง    บารองดา๊นซ ์บารองดา๊นซ ์ ––  อบุุด อบุุด ––  คินตามณี คินตามณี ––  เทมภคัศิริงค ์เทมภคัศิริงค ์ ––  EElleepphhaanntt  CCaavvee                                
BB//LL//DD  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั “หมู่บา้นบาตบููรนั” ชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี 
“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยร าระบ าสิงโตเทพเจา้ เทพเจา้แห่งความดี และรงัคา 
วิญญาณรา้ย ระบ ากริช การแสดงวง “เมกะลนั” มโหรีของบาหลี และเร่ืองราวน่า
สนุกสนานเก่ียวกบัต านานเทพเจา้เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีน าเสนอ สนุกสนานกบัตวัละคร 
หลงัจากน้ันขอเชญิทุกท่านไดถ้า่ยรปูหมู่กบันักแสดงเป็นท่ีระลึก จากน้ันเดินทางไป 
Topati ชมอตุสาหกรรมการผลิต และเพน้ท ์ ผา้บาติก ชมการสาธติการท าผา้บาติก
แบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แตล่ะข ัน้ตอน และท่านสามารถน าเสือ้ หรือเพน้ทล์ายตา่งๆ ได ้
ฟรี ชมผา้บาติกท่ีเป็นของช ัน้เย่ียมท่ีสง่ออกจ าหน่ายทั่วโลก หลงัจากน้ันเดินทางไป 
หมู่บา้น Mas ชมการแกะสลกัไม ้ Sandra Wood และข ัน้ตอนการท าไมแ้กะสลกั เป็น
งานฝีมือดัง้เดิม แม่น า้Ayune ท่ีส าหรบัลอ่งแกง่ ชมยา่นอบุุด ศนูยก์ลาง 
ศิลปวฒันธรรม ตลาดสขุะวาตีตลาดเกา่แกแ่ละดัง้เดิมและยา่นพระราชวงัเกา่ กอ่นเดินทาง
ขึน้สูเ่ทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบุฟเฟ่ตพื์น้เมืองแบบบาหลี ณ ภตัตาคาร
ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี 

 บ่าย น าท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเชือ่กนัว่าเป็นท่ีสถิตยข์องมวล
เทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร ์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์ูร ์
ทะเลสาบน ้าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบั
ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์ หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารศกัดิสิ์ทธิ ์เทมภคัศิริงค ์
สรา้งในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศกัดิสิ์ทธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ ์
กษตัริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อน ้าพุศกัดิสิ์ทธิ ์ ท่ีร่าเอ็มพูล ท่ีผุดขึน้จากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มี
วนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัดิสิ์ทธิ ์ และแท่นบูชาเทพท่ีศกัดิสิ์ทธิแ์ละมหัศจรรย ์ ท าเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา วดัถ า้ชา้ง ถูกคน้พบโดยนักโบราณคดีชาวดตัช ์ เม่ือปี ค.ศ. 
1923 มีส่ิงท่ีโดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลกัหนา้ปากทางเขา้ถ า้ ลกัษณะเป็นการเจาะจาก
ดา้นหนา้ของหินผา มองดคูลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยกัษอ์า้ปากกวา้ง ชาวบาหลีเชือ่
วา่คือปากของปีศาจรา้ย ภายในถ า้เป็นรูปตวัที ดา้นหน่ึงจะเป็นรูปป้ันพระพิฆเนศ อีกดา้น
เป็นรูปป้ันศิวลึงค ์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค ์ คือ พระศิวะ พระนารายณ ์ พระวิษณุ ตาม
ความเชือ่ของฮินด ูดา้นหนา้ปากถ า้เป็นสระศกัดิสิ์ทธิ ์ มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกั
เป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชือ่ว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีน่ี จะมี
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ลูกเต็มบา้นหลานเต็มจากน้ันน าชมและชอ้ปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน” ใหท้่านได ้
สนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พืน้เมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ 
ของพืน้เมืองชมถ า้ชา้งศกัดิสิ์ทธิ ์ ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู่ ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บา้น 
Celux ชมการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองท่ีงดงาม  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
ที่พกั Grand Kuta Hotel  หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม  วิหารทานาหล์อต – เทือกเขาเบดูกลัป์ - วดัเมง็วี                                        
(B/L/D) 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย วดัทานาหล์อต เชือ่กนัว่ามีงู
เทพเจา้ลายศกัดิสิ์ทธิค์อยปกปักรกัษาอยู่ภายใตวิ้หารงดงามย่ิงนักยามพระอาทิตยต์กดิน 
ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจดุชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิหารท่ีสรา้งในศตวรรษ
ท่ี 16 โดยนักบุญดายงัระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศกัดิสิ์ทธิม์ากเป็นท่ีนับถือของชาว
บาหลี ชมวดับนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั ดอก
แกว้การะบุหนิง และภาพยนตรเ์ร่ืองตา่งๆ จากน้ันน าท่านเดินทางขึน้สู่เทือกเขาเบดู
กลัป์ เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี  ชมสวนผลไม ้ ผัก ตน้ไมต้่างๆ 
ทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งขึน้บนเทือกเขาเบดกุลัป์ หมู่บา้นดชัทแ์ละปุระอนังดงามสอง
ขา้งทางขึน้ภเูขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต ์ พรอ้มชมทศันียภาพของเทือกเขาเบดู
กลัป์ 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม วดัทามาอยุน(วดัเมง็วี) สรา้งโดยกษตัริยร์าชวงศเ์ม็งวี เป็นวดัท่ีสวยงาม
มาก มีน า้ลอ้มรอบ เป็นท่ีเก็บดวงวิญญานของ3ภพ3โลก สวยงามมาก น าท่านชม
สถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวดัในราชวงศก์ษตัริย ์ ชมภาพเขยีน และการ
ทอผา้พืน้เมืองโดยชาวบาหลี   

   
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
ที่พกั Grand Kuta Hotel  หรือเทียบเท่า 
วนัที่สี     วิหารอูลูวาตู – ชอ้ปป้ิง KUTA CENTER – กรุงเทพฯ                                         
(B/L) 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชม
วิวทิวทศันท่ี์งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านไป Kuta Center ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจใุจกบัสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิ 
ROXY, QUICKSILVER, VERSACE มหาภารตะท่ีงดงามก่อนน าท่านเดินทางไปยงั
สนามบิน  

16.10 น. น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 432 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บริการ 
ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลง

ตั๋ว 
 คา่ภาษีสนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี 
 คา่อาหารทุกมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 
 คา่หวัหนา้ทวัรผู์ช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่ทิปส าหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ ท่านละ 20 USD 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง,  
รวมถึงคา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรณุา
ติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
 คา่น า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 
หมายเหตุ 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ2ท่าน) 

เด็กไม่มีเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียว ท่ีน่ัง 

29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 
2558 

24,900.- 24,900. 3,200.- 26 

27 – 30 สิงหาคม 2558 24,900. 24,900. 3,200.- 26 
24 – 27 กนัยายน 2558 24,900. 24,900. 3,200.- 26 
22 – 25 ตุลาคม 2558 24,900. 24,900. 3,200.- 26 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหต ุ
จ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ และจะไม่รบัสามารถผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย 
สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์ และเหตสุดุวิสยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 กรุป๊ออกเดินทางตัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยคอยใหบ้ริการ  กรณี
มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร ์ แตมี่ไกดท์อ้งถ่ินพูดรอรบัคณะคอย
ใหบ้ริการ 

 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดย
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดินทาง 14 วนั 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใชบ้ริการใดๆ 
ตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี   เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดแลว้ ไม่วา่จะ
เป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั ในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน ์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยดา่นตรวจคน 
เขา้เมืองประเทศอินโดนีเซยี 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตา่งดา้ว 
ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
ทางบริษทัฯ ทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีดา่นตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเขา้ และออกจากประเทศ 
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ใบจองทวัรบ์ำหล ี

ชือ่ – สกลุ ผูจ้อง ........................................................................................... 

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง.....................ทำ่น 

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวก โทร................................... แฟกซ ์.................................... 

มอืถอื.......................................... 

E-mail :  _________________________________________________________ 

กรณุำระบ ุE-mail เพือ่ประโยชนใ์นกำรรบัสง่เอกสำร (โปรแกรมทัวร,์ใบนัดหมำย,ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้) 

จ ำนวน ........4...........วัน 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ ................... THAI AIRWAYS (TG) ......................................... 

วนัเดนิทำง ...............................................  2015  

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ตรงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง )  

1. ชือ่ - นำมสกลุ...................................................................................... 

เลขทีพ่ำสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถำ้ม)ี........................... 

2. ชือ่ - นำมสกลุ...................................................................................... 

เลขทีพ่ำสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถำ้ม)ี........................... 

3. ชือ่ - นำมสกลุ....................................................................................... 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระงวดแรก 5,000 บำท  
 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัต ิ

 กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนักอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนำ้ 30 – 44 วนักอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 3,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 15 – 29 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทัง้หมดทำ่นละ 5,000 บำท 

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 14 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100 % ของรำคำทวัร ์

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทำง ,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำ
กำรเลือ่น 

กำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียม 
. 
ในกำรมัดจ ำตัว๋ทำ่นละ 5,000 – 10,000 บำทและอืน่ๆ 
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เลขทีพ่ำสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถำ้ม)ี........................... 

4. ชือ่ - นำมสกลุ....................................................................................... 

เลขทีพ่ำสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถำ้ม)ี........................... 

5. ชือ่ - นำมสกลุ....................................................................................... 

เลขทีพ่ำสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถำ้ม)ี........................... 

 

 


