
 

 

รหัสทัวร SUP1901716 

ทัวรบาหลี บุโรพทุโธ 5 วัน 4 คืน (TG) 
วัดเบชากีย   Bali Swing   ประตูสวรรค HANDARA   วิหารอูลวูาตู 
หาดจิมบารัน   วัดปะวน   วัดเมนดุต   วังสุลตาน   พระราชวังวอเตอรพาเลซ 
วัดพรามนันต 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 บินตรงดวยสายการบินแหงชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 
 ชมพระอาทิตยตกดินที่ วิหารตานะห ล็อต แสงแดดกระทบพ้ืนทะเลงดงามเกินกวา

จะบรรยาย 
 ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) 
 ชมความย่ิงใหญอลังการของพุทธสถานที่ใหญที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
 นําชมวัดศักดิ์สิทธ์ิที่สุดในบาหลี “เบซากิห” 
 ชมงดงามของ “วังสุลตาน” วังของกษัตริยองคแรกจนถึงองคปจจุบัน 
 พักโรงแรมหรู ยานใจกลาง คูตาบีช ( 4 ดาวแท ) 
 ทานซีฟู�ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสทองถิ่นทานละ 500 GR 
 ชิมเมนูเปดยางบาหลี BEBEK BENGIL 
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอูลูดานู – ประตูสวรรค HANDARA 

GATE 
 รวมคาตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยารกาตา – บาหลีแลว 

*****12 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย***** 
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 

 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน 
(D)  

05.30 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการ
ตอนรับ  

08.50 น. นําทานบินลัดฟ�าสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการ
บินไทย เท่ียวบินที TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ
บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย
ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตู
เทพเจาเขาสูตัวเมือง ชมอนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี, 
ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza 
หลังจากน้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu 
Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาดใหญครึ่งตัว 
จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระ
วิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก
อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเปนพาหนะ
ของพระองค มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000 
ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ี
ยังใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู 
ที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนที่งดงาม
อีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันที่
วิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบา

ลัน พิเศษ!!เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีคิว (ขนาด 500 กรัม) พรอม
ชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�าริมมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝم�ง  

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง ยอรคยาการตา – มหาเจดียบุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วัง

สุลตาน – พระราชวังวอเตอรพาเลซ – วัดพรามนันต (BLD) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสูเมือง ยอรกยาการตา โดยสายการบิน…..เท่ียวบินที่....... 
นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธท่ีใหญที่สุดในโลกสรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร 
เปนสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือ
พุทธศักราช 1393 ต้ังอยูทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝم�ง
ขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หางจากยอกยาการตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 
กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามน้ันรังสรรคขึ้นดวยความรักความ
ศรัทธาอยางเปم�ยมลนตอพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวชิัย ประติมากรรม
แตละช้ินไดรบัการจดัวางอยางงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึง
ธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสรางขึ้นจากหินลาวา มีพื้นท่ีโดยรวม
ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดานฐานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส



 

 

กวางยาวดานละ 123 เมตร แตละ
ดานมีบันไดและซุมประตูขึ้นสูมหา
เจดีย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ช้ัน 1-6 
มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม สวนชั้นที่ 
7-10 มีลักษณะเปนรปูทรงกลม 
สวนฐานของบุโรพุทโธ 
ประกอบดวยขั้นบันไดใหญ 4 ขั้น 
กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 
160 ภาพ เปนภาพที่แสดงใหเห็น

ถึงความเปนมนุษยที่ยงัของอยูในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความ
ปรารถนาทางโลกอันไมรูจบ สวนนี้จัดอยูในขั้นกามภูมิ ในสวนที่สอง คือ
สวนบนของฐานน้ัน ผนังทั้งดานนอกดานในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวตัิและชาดกตางๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสวนน้ีถือเปนขั้นรูปภูมิ 
คือขั้นตอนที่มนุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวนที่สาม คือ
สวนของฐานกลมที่มีเจดียทรงระฆังควํ่า จํานวน 72 องค แตละองคบรรจุ
ดวยพระพุทธรูป ต้ังเรียงรายอยู 3 ระดับ โอบลอมพระเจดียองคใหญซึ่ง
เปนสัญลักษณสุดยอดของบุโรพุทโธ จํานวน 72 น้ัน หากพิจารณาในทาง
ธรรมแลวหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียที่
เปนรูปบัวผลิบานน้ันบงบอกถึงการรูตื่นและเบิกบาน สวนพระเจดียองค
ใหญน้ันภายในไมไดบรรจุสิ่งใดไว อาจส่ือใหเห็นถึงความวาง อันถึงที่สุด
ของนิพพานแลว ยอมไรลักษณ ไรรปูรอยใดๆ ในสวนนี้ถือเปนขั้นอรูปภูมิ ท่ี
มนุษยไมผูกพันกับทางโลกอีกตอไป จากนั้นนําทานสู ศูนยเครื่องเงิน ทานจะ
ไดชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอยางละเอียด โดยชางฝมือท่ีประณีต 
จากน้ันนําทานชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เปนวัดที่ไดสรางขึ้น
เปนที่สําหรับเก็บน้ําศักด์ิสิทธิ์เพื่อชําระลางจิตใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโร
พุทโธ จากน้ันนําทานชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเปนวัดที่
เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย
แหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีตั้งอยูที่หมูบาน 



 

 

Mendut หางจากกลุมวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปน
รูปทรงสูงคลายเจดีย ดานในมีพระประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถูกคนพบในป 
1836 อยูในสภาพซากปรกัหักพังจนกระทั่งไดรับการบูรณะในป 1897 ใน
ปจจุบันยังมีพระสงฆจาํพรรษาอยูในวัดน้ี ซึ่งในระหวางการบูรณะบโุรพุทโธ 
นักโบราณคดกี็พากันประหลาดใจที่พบวา วัดทั้ง 3 แหงน้ี ต้ังอยูในตําแหนง
ที่เปนเสนตรงเดียวกัน ทําใหนักโบราณคดีสวนหน่ึงเช่ือวา Candi Mendut 
และ Candi Pawon คือ สวนหน่ึงของบุโรพุทโธ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ชมวังสุลตาน ที่เต็มไปดวยสิ่งของลํ้าคาในวังและเครื่องใช

ตางๆกอนที่กษัตริยองคสุดทายจะล้ีภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวงัเมกกะ
ลังและเครื่องบรรณาการตางๆ  และหองเก็บโบราณวตัถุและส่ิงลํ้าคา
สมัยกอน  ประวัติตางๆท่ีมีความเปนมานาศึกษาและมีคาของอารยธรรม
ชวาใหทานไดถายรูปกบัสัญลักษณที่ประตูวัง จากน้ันนําทานสู พระราชวัง
วอเตอรพาเลซ พระราชวังวอเตอรพาเลซ มีความสวยสดงดงามแปลกตา
จากพระราชวงัทั่วไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ําลอมรอบวัง 
และมีความสวยงามแตกตางกันจากพระราชวงัอ่ืน ๆ   ซึ่งเลากันวาในอดีต
ชาวบานมักจะสรางที่อยูอาศัยใกลกับแหลงน้ํา และอยูตามซอกซอย และใต
ดิน เพื่อความสงบรมเย็นในการดํารงชวีิต  

 จากน้ันนําทานชม วัดพรามนันต ไดรบัการยอมรับเปนมรดกโลกจากองคกร
ยูเนสโก เปนตํานานเรนลับแหงเทพเจาฮินดูทั้งสาม ชมตนกําเนิดรามายนะ
และเจดียสามองคที่เรยีงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปดวย
สถาปตยกรรมท่ีงดงามมหัศจรรยตํานานเทพแหงฮินดู จากนั้นนําทาน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางไปสนามบินเดนปารซา เมืองบาหลี 
 นําทานเดินทางสูเมือง เดนพาซาร โดยสายการบิน…..เท่ียวบินที่....... 

    นําทานเขาพักที่ รร. ในเกาะบาหล ี
 



 

 

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  
หรือเทียบเทา 

วันที่สามวันที่สาม    บาหลี บาหลี ––  วัดวัดเม็งวี เม็งวี --  วัดอุลัน ดานู  --  นําทานชม ประตูสวรรค หรือ นําทานชม ประตูสวรรค หรือ 
HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาลอตวิหารทานาลอต  ((BBLLDD))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     
 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของ

บาหลี อดีตเปนวัดหลวงของกษตัริยแหงราชวงศเม็งวีใชประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่ 
17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอก
เสนทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ 

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน
ประตูที่วากันวาเปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมีช่ือเสียงอยางมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทั้งป ชมสวนผลไม, ผัก, 
ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงาม
สองขางทางขึ้นภูเขา 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจาก

ระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถกูคั่นดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ชัน้ สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งป วัดแหงน้ีตัง้อยูริม ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง 



 

 

ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มีช่ือเสียง ซึ่ง
มีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของ
ยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ
ตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
นําทานเดินทางสู วิหารทานาลอ็ท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่ง
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึน้ในคริสต
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวิหารศักดิส์ิทธิ์ 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
 
 

 
 

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 

  
วันที่สี่ วัดเบซากิห – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ์

– Bali Swing  (BLD) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสูวัดเบซากิห  (หากวัดปดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตุ
ภูเขาไฟ ขอเปลี่ยนโปรแกรมเปนวัดบารตรูแทน) ไดชื่อวาเปนวัดที่มี
ความสําคัญที่สุด และถือวาศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดเหนือวัดทั้งปวง วดัเบซากีหต้ังอยู
ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเปนวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง  มี
อาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถงึ 



 

 

22 วัดตรงกลางค ื อวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟกุนุง อากุง ดวย
ความสูง 3142 เมตร สูงที่สุดในบาหลี เพิ่งระเบิดครัง้สุดทายเมื่อป 2506 
ในสวนของวัดเบซากิหน้ัน วัดที่ใหญที่สุด สําคัญที่สุดตั้งอยูตรงกลางมีนาม
วา วัดเปนาทารัน อากุง วัดน้ีจะคึกคักมากที่สุดชวงงานเทศกาล ปหน่ึงๆจะ
จัดกันถงึ 50 ครั้ง ผูคนนับรอยนับพันในชดุแตงกายสไตลบาหลี พากันแห

แหนมาทําพิธีทามกลางความงามของวิวทวิทัศนแบบพา
โนรามา ตลอดจนภาพของภูเขาไฟท่ีนาประทับใจเปน
ฉากเบ้ืองหลัง  วัดเบซากิหต้ังอยุบนความสูง 1000 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บนเสนทางขึ้นเขาสูปากปลอง
ภูเขาไฟกุนุง อากุง ชวงเวลาเที่ยวชมเหมาะท่ีสุดคือตอน
เชา เพราะเมื่อเร่ิมสายขึ้นเร่ือยๆเมฆหมอกจะพากัน
มาปกคลุมจนไมสามารถมองเห็นยอดเขาไดอยางชัดเจน

อีกทั้งยังคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวท่ีพากันมาชื่นชมความงามอยาง
มากมาย ขณะเดียวกัน แมวัดเบซากิหถือเปนวัดสําคัญที่สุดของบาหลีก็ตาม
ที แตมีเร่ืองนาผิดหวังหลายอยางเพราะบรรดานักทองเที่ยวจะถูกกนัไมให
ยางกรายเขาไปเท่ียวชมภายในไดเหมือนท่ีอ่ืนๆอีท้ังยังตองแขงกับเวลา
กอนที่เมฆหมอกจะแผมาปกคลุม ตรงกลางซึง่เปนวัดใหญ ใชประกอบพิธี
สําหรับชนชั้นวรรณะสงู หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยาง
เด็ดขาด กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวง
สวรรคและอากาศเย็นตลอดทั้งป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ�ต 
ณ ภัตตาคารลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป LAKE 
VIEW 

บาย นําทานชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เช่ือกันวาเปนที่
สถิตยของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบารตูร ท่ียังคงรอ
วันปะทุอยูตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด 
ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะ
ถายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค หลังจากน้ัน



 

 

เดินทาง สูวิหารศักด์ิสิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษที่ 13 เปนวิหาร
ศักดิ์สิทธสมยัโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศกษตัริยเทาน้ัน 
ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนพันป โดย
ไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สิทธิ์ และแทนบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และ
มหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนาปากถํ้าเปนสระ
ศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 นาง ชาว
บาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูกเต็มบาน
หลานเต็มเมือง  
เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลสีวิงค
แลว)  
ทาทายความต่ืนเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพ
ระหวางน่ังชงิชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทาน
ไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก  
http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 
 
 
 
 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Bebek Dirty Duck 
 

พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta 
 หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา Shopping – กรุงเทพฯ   (BL) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 จากน้ันนําทานไปชอปปم�งราน KRISNA ซื้อของที่ระลึกกอนกลับบาน 



 

 

 นําคณะแวะถายรูปหาดทรายสีดํา BLACK SAND BEACH 
เที่ยง นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงาม  

   ......... น.  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
16.10 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432 
19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความ
ประทับใจ 

******************************* 
 “มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JUNE 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

12-16 JUNE 
2019 31,999.- 

-9,500.- 5,900.- 26-30 JUNE 
2019 31,999.- 



 

 

AUG 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

8-12 AUG 
2019 

วันแมแหงชาต ิ
32,999.- 

-9,500.- 5,900.- 
21-25 AUG 

2019 31,999.- 

SEP 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 SEP 
2019 31,999.- 

-9,500.- 5,900.- 18-22 SEP 
2019 31,999.- 

OCT 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

10-14 OCT 
2019 

วันคลายวัน
สวรรคต ร.9 

32,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

16-20 OCT 
2019 31,999.- 



 

 

 
NOV 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

6-10 NOV 
2019 31,999.- 

-9,500.- 5,900.- 20-24 NOV 
2019 31,999.- 

DEC 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

4-8 DEC 
2019 

วันพอแหงชาต ิ
32,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

11-15 DEC 
2019 31,999.- 

18-22 DEC 
2019 31,999.- 

28 DEC – 1 
JAN 20  

วันหยุดปใหม 
33,999.- 

29 DEC – 2 
JAN 20 

วันหยุดปใหม 
33,999.- 

 
 

**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 



 

 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                              ราคา 5,500 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทวัร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 

เพราะกรุปน้ีมีการซื้อตั๋วภายใน 
 

***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวา

ปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  



 

 

 คาน้ําหนักที่เกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคน , ตอวัน ยังไมรวมทิป
หัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ 

 คาบรกิารไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับข้ึนแลว ณ วันที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิ่มเติม  
 ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ

แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน  
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกับ
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาที่ 
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
15 ทาน / ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไม
สามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
 



 

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึง
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การ
นัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสญูหาย 
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถกูตอง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 


