
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinner สุดพเิศษ Sea food  ณ หาดจิมบารัน 

ก าหนดการเดนิทาง : ตุลาคม – มีนาคม 2561 
วนัแรก     สนามบินดอนเมอืง–เดนปาซาร์ (บาหล)ี – GWK- วดัอูลูวาตู  ULUWATU               (-L-D)              
03.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 6 - 7 เคาน์เตอร์สาย

การบินไลอ้อนแอร์ เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
05.50 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ (บาหล)ี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL258 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหล ี 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยีย่ม ชม Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน
พระวษิณุ  อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จาํลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็น
รูปป้ันพระวษิณุ (พระนารายณ์ ) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูดา้ 
เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 
ขนาดนํ้าหนกั 4,000 ตนั สวนวษิณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใ ชจ้ดั
แสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบาํบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่  วดัอูลูวาตู  Pura Uluwatu วดัท่ีตั้งอยูบ่นสุดปลายหนา้ผาท่ีสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร
อินเดียเป็นวดัหลกัประจาํทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองขา้งของวดัมี ทางเดินเลียบ
เลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหนา้ผาสูงเห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ั งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดั



กบัทอ้งทะเลสีครามถึงเวลา น าท่านชมพระอาทติย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้อยู่กบัอากาศของแต่ละ
วนั) ท่ีน่ีถือวา่จุดชมพระอาทิตยท่ี์สวยงามแห่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาถ่ายภาพ 

ค ่า  บริการอาหารเยน็  เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  
  พกัท่ี SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ปูราเบซากห์ี –  หมู่บ้านคินตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์  –โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน    
                                                                                                 (B/L/D)                                  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางข้ึนสู่  นาํท่านเดินทางสู่วดัฮินดูท่ีสาํคญัและใหญ่ท่ีสุดบนเกาะบาหลี  ปูราเบ
ซากห์ี (Pura Besakih) หรือ วดัเบซากห์ี  ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็นวดั
ท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ  23 วดัตั้งลดหลนักนั
ไปตามไหล่เขา โดยมี  วดัเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ ตรงกลาง ทุกๆวนั จะ
มีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาวบาหลี โดย
มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซ่ึงมีความสูงมากท่ีสุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจาก
ระดบันํ้าทะเล ถือ  เป็นด่านแรกสาํหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟกนุูงอากุ งดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านคินตามานี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะ
บาหลี ชมความงามของ  ภูเขาไฟบาตูร์  ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์  เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจาก
การยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาห ลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงั  คุกรุ่นอยู ่มี
ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 1,717 เมตร นาํท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขา
ท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็สบาย ผา่นหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
เกาะบาหลีจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ  ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ี
ชะมดรวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  
หลงัอาหารหลงันาํท่านเดินทางสู่วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอมัปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้นํ้ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาว
บาหลี  ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครไดอ้าบนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและจะทาํให้
ผวิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตก แต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ี
งดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิาร จากนั้นเพลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน  ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่ น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ 
(ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %)  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    



  พกัท่ี SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม         วหิารตานาห์ลอต –  เทอืกเขาเบดูกลั – วดัเบราตาน (วหิารกลางน า้) – วดัเม็งว ี              (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  วหิารทานาลอ็ท  วหิารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชา
เทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี  11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทร
อินเดีย  ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกั
หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทอืกเขาเบดูกลั  เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ , ผกั, 
ตน้ไมต่้างๆทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งข้ึนบนเทือก เขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอนังดงามสอง
ขา้งทางข้ึนภูเขา นาํท่าน ชมตน้นํ้าทิพยแ์ห่งพระศิวะท่ี  วดัเบราตาน  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู  ซ่ึงงดงามดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลาง
อากาศเยน็ตลอดปี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต)์   
หลงัอาหาร จากนั้นนาํท่านเดินทางชมวดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  
วดัทามาอายุน (เม็งวี)อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็วใีชป้ระกอบพิธีกรรมของกษตัริย์
แห่งราชวงศเ์มง็วเีท่านั้น ถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระนํ้าลอ้มรอบ บริเวณวดั
อนังดงาม 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร     
 พกัท่ี SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่   เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ                                                        (B/-/-) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.30 น. พร้อมกนัท่ี ล็อบบ้ีโรงแรมไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางจากท่ีพัก อาํลาเกาะสวรรคบ์าหลี เพื่อเดินทางไป

สนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
13.20 น. น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL259 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
---------------------------  ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ---------------------------  



 
 

            อตัราค่าบริการ 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

พฤศจิกายน : 9 - 12 16,999 16,999 15,999 6,000 
ธันวาคม  : 8 - 11 วนัรัฐธรรมนูญ 17,999 17,999 16,999 6,000 

30 ธันวาคม – 2 มกราคม วนัปีใหม่ 21,999 21,999 20,999 8,000 
มกราคม : 11 – 14// 25 – 28  16,999 16,999 15,999 6,000 
กมุภาพนัธ์ : 8 – 11// 22 – 25  16,999 16,999 15,999 6,000 
มีนาคม : 1 – 4 //8 -11 16,999 16,999 15,999 6,000 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
-ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
-ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้าหนกัไม่
เกิน 20 กก. 
-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
-ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

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

 

หมายเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึนผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้น
เพิ่มเติม ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย  
 



เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเท ศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การ
สูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือ
ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
การจองทวัร์และการช าระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสาํรองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมี

หนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร์จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมื่อ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจ าทวัร์ เท่าน้ัน  
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ี
บริษทัฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้
ท่าน ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานก ารณ์ท่ี
เหมาะสม  

 
 

 


