
 

 

รหสัทวัร  SUP2000007 
ทัวรอนิโดนีเซีย บาหลี พุโรพุทโธ 5 วัน 4 คนื (TG) 
สักการะมหาศาสนสถาน วัดเบซากีย  
Bali Swing – ประตูสวรรค HANDARD – ทานซีฟู�ด 
 

 
 
 
 
 
 

 
  บินตรงดวยสายการบินแหงชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 



 

 

  ชมพระอาทติยตกดินที ่วหิารตานะห ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะ
บรรยาย 

  ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
  บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) 
  ชมความยิ่งใหญอลงัการของพุทธสถานที่ใหญที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
  นําชมวดัศักด์ิสิทธิท์ี่สุดในบาหลี “เบซากิห” 
  ชมงดงามของ “วังสุลตาน” วงัของกษตัริยองคแรกจนถงึองคปจจุบัน 
  พักโรงแรมหรู ยานใจกลาง คูตาบีช ( 4 ดาวแท ) 
  ทานซีฟู�ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสทองถิ่นทานละ 500 GR 
  ชิมเมนูเปดยางบาหลี BEBEK BENGIL 
  ชมทศันียภาพเทอืกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอลููดานู – ประตูสวรรค HANDARA GATE 
  รวมคาต๋ัวภายใน บาหลี – ยอคยารกาตา – บาหลีแลว 

*****12 ทานออกเดินทาง มหีัวหนาทัวรจากเมืองไทย***** 
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหล ี– Garuda Wisnu – วหิารอลููวาตู – หาดจิมบารัน 
(D)  

05.30 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สาย
การบนิไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการ
ตอนรับ  

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

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ
บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย
ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตู
เทพเจาเขาสูตัวเมือง ชมอนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี, 
ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza 
หลังจากน้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu 
Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาดใหญคร่ึงตัว 
จําลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระ
วิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮนิดู ขี่นกครุฑ (นก



 

 

อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่เปนพาหนะ
ของพระองค มคีวามสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 
ตัน  สวนวษิณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ี
ยังใชจดัแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วหิารอลููวาตู 
ที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมววิทวิทศันทีง่ดงาม
อีกมมุหน่ึงของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชุมนุมกันที่
วิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 
 
 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบา

ลัน พิเศษ!!เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีควิ (ขนาด 500 กรัม) พรอม
ชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลบัขอบฟ�าริมมหาสมทุรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝم�ง  

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

วันทีส่อง ยอรคยาการตา – มหาเจดียบโุรพุทธโธ - วดัปะวน – วัดเมนดุต– วัง
สุลตาน – พระราชวังวอเตอรพาเลซ – วดัพรามนันต (BLD) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมทีพั่ก 
นําทานเดินทางสูเมือง ยอรกยาการตา โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 
นําทานเดินทางสู มหาเจดียบุโรพทุโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธที่ใหญทีส่ดุในโลกสรางขึ้นโดยกษตัริยแหงราชวงศไศเลนทร 
เปนสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือ



 

 

พุทธศักราช 1393 ต้ังอยูทางภาค
กลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑ ุ
ทางฝم�งขวาใกลกับแมน้ําโปรโก หาง
จากยอกยาการตา ทางตะวันตก
เฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูป
บุโรพุทโธ อันงดงามน้ันรังสรรคขึ้น
ดวยความรักความศรัทธาอยาง
เปم�ยมลนตอพระพทุธศาสนาของชน
ชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแตละช้ิน

ไดรับการจัดวางอยางงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถงึธรรม 
ธรรมชาติ หรือจกัรวาล โดยสรางขึ้นจากหินลาวา มพีื้นที่โดยรวมประมาณ 
55,000 ตารางเมตร รูปทรงดานฐานเปนสี่เหลี่ยมจัตรัุสกวางยาวดานละ 
123 เมตร แตละดานมีบันไดและซุมประตขูึ้นสูมหาเจดีย ซึง่มทีั้งหมด 10 
ช้ัน ช้ัน 1-6 มีลกัษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม สวนช้ันที่ 7-10 มีลกัษณะเปน
รูปทรงกลม สวนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดวยขั้นบันไดใหญ 4 ขั้น 
กําแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เปนภาพที่แสดงใหเห็นถงึ
ความเปนมนุษยที่ยังของอยูในกาม ผกูพันกับความสุข สนุกสนาน ความ
ปรารถนาทางโลกอันไมรูจบ สวนน้ีจดัอยูในขั้นกามภมูิ ในสวนที่สอง คือ
สวนบนของฐานน้ัน ผนังทัง้ดานนอกดานในมีรูปสลักเร่ืองราวเกี่ยวกับพทุธ
ประวัตแิละชาดกตางๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสวนน้ีถือเปนขั้นรูปภมูิ 
คือขั้นตอนทีม่นุษยหลุดพนจากกิเลสทางโลกมาไดบางสวนสวนที่สาม 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
เปนรูปบัวผลิบานน้ันบงบอกถงึการรูต่ืนและเบิกบาน สวนพระเจดียองค
ใหญน้ันภายในไมไดบรรจุส่ิงใดไว อาจส่ือใหเห็นถงึความวาง อันถงึที่สดุ
ของนิพพานแลว ยอมไรลักษณ ไรรูปรอยใดๆ ในสวนน้ีถือเปนขั้นอรูปภมูิ ที่
มนุษยไมผกูพันกับทางโลกอีกตอไป จากน้ันนําทานสู ศูนยเคร่ืองเงิน ทานจะ



 

 

ไดชมการสาธติการทําเคร่ืองเงนิอยางละเอียด โดยชางฝมือที่ประณีต 
จากน้ันนําทานชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรือ เปนวดัที่ไดสรางขึ้น
เปนที่สําหรับเก็บน้ําศกัด์ิสิทธิ์เพือ่ชําระลางจติใจกอนเขาไปสูมหาวิหารบุโร
พุทโธ จากน้ันนําทานชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut) ซึ่งถอืเปนวดัที่
เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเลี่ยกนักับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย
แหงราชวงศไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแหงน้ีต้ังอยูทีห่มูบาน 
Mendut หางจากกลุมวดับุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปน
รูปทรงสูงคลายเจดีย ดานในมีพระประธาน 3 องค วดัแหงน้ีถูกคนพบในป 
1836 อยูในสภาพซากปรักหกัพงัจนกระทัง่ไดรับการบูรณะในป 1897 ใน
ปจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษาอยูในวดัน้ี ซึ่งในระหวางการบูรณะบุโรพุทโธ 
นักโบราณคดกี็พากันประหลาดใจทีพ่บวา วัดทั้ง 3 แหงน้ี ต้ังอยูในตําแหนง
ที่เปนเสนตรงเดียวกัน ทาํใหนักโบราณคดีสวนหน่ึงเช่ือวา Candi Mendut 
และ Candi Pawon คือ สวนหน่ึงของบุโรพทุโธ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ชมวงัสลุตาน ที่เต็มไปดวยสิ่งของลํา้คาในวงัและเคร่ืองใช

ตางๆกอนที่กษตัริยองคสดุทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวงัเมกกะ
ลังและเคร่ืองบรรณาการตางๆ  และหองเก็บโบราณวัตถุและสิ่งลํ้าคา
สมัยกอน  ประวติัตางๆทีม่คีวามเปนมานาศึกษาและมคีาของอารยธรรม
ชวาใหทานไดถายรูปกบัสัญลักษณที่ประตวูงั จากน้ันนําทานสู พระราชวงั
วอเตอรพาเลซ พระราชวังวอเตอรพาเลซ มคีวามสวยสดงดงามแปลกตา
จากพระราชวังทั่วไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน้ําลอมรอบวงั 
และมคีวามสวยงามแตกตางกันจากพระราชวงัอ่ืน ๆ   ซึง่เลากันวาในอดีต
ชาวบานมักจะสรางทีอ่ยูอาศัยใกลกบัแหลงน้ํา และอยูตามซอกซอย และใต
ดิน เพือ่ความสงบรมเย็นในการดํารงชีวติ  

 จากน้ันนําทานชม วดัพรามนันต ไดรับการยอมรับเปนมรดกโลกจากองคกร
ยูเนสโก เปนตํานานเรนลับแหงเทพเจาฮินดูทัง้สาม ชมตนกําเนิดรามายนะ
และเจดียสามองคที่เรียงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปดวย
สถาปตยกรรมทีง่ดงามมหศัจรรยตํานานเทพแหงฮินด ูจากน้ันนําทาน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

 เดินทางไปสนามบินเดนปารซา เมืองบาหล ี
 นําทานเดินทางสูเมือง เดนพาซาร โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่....... 

    นําทานเขาพักที่ รร. ในเกาะบาหล ี
 
พักที่ Best Western Anyar / Harris River View Hotel  
/ Eden Kuta  หรือเทียบเทา 

วันทีส่ามวันทีส่าม    บาหลี บาหลี ––  วดัวดัเม็งวี เม็งวี --  วัดอลุัน ดานู  --  นําทานชม ประตสูวรรค หรือ นําทานชม ประตสูวรรค หรือ 
HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วหิารทานาลอตวหิารทานาลอต  ((BBLLDD))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     
 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 6 วดัของ

บาหลี อดีตเปนวดัหลวงของกษตัริยแหงราชวงศเมง็วีใชประกอบ
พิธีกรรมของกษตัริยแหงราชวงศเมง็วีเทาน้ันถกูสรางในคริสตศตวรรษที ่
17 ทีม่คีวามสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ต้ังอยูในมุนดุคหมูบานนอก
เสนทางประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึง่ไดรับความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ 

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน
ประตูทีว่ากันวาเปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมช่ืีอเสียงอยางมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทอืกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทัง้ป ชมสวนผลไม, ผัก, 
ตนไมตางๆ ทศันียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันที่งดงาม
สองขางทางขึ้นภูเขา 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม วัดอลุัน ดานู อยูในระดบัความสงู 4,300 ฟตุจาก
ระดับน้ําทะเล ต้ังอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน



 

 

ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถกูค่ันดวยปุยเมฆสขีาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลกัษณะเดนตรงศาลาซึ่งมหีลังคาทรงสงูที่รียกวาเมรุ มงุดวย
ฟางซอนกันถงึ 11 ช้ัน สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกบัอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ป วดัแหงน้ีต้ังอยูริม ทะเลสาบบราตนั เปนทะเลสาบทีม่ีมนตขลัง 
ฉากหลงัคอืทุงนาขั้นบันไดทีค่อย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มช่ืีอเสียง ซึ่ง
มีรีสอรทใหนักทองเที่ยวทีต่องการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นววิที่สวยงามของ
ยอดเขาคนิตามณี นอกจากน้ี ยงัเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ
ต่ืนเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
นําทานเดินทางสู วหิารทานาล็อท วิหารงอัูนศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึง่
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวหิารโบราณ สรางขึน้ในคริสต
ศตวรรษที่ 11 ซึง่สรางไวริมมหาสมทุรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวหิารศักด์ิสิทธิ ์

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
 
 

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



 

 

วันทีส่ี ่ วัดเบซากิห – เทือกเขา Kintamani – วดัเทมพาสิรงิค น้ําพุศักดิ์สทิธิ์ 
– Bali Swing  (BLD) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมทีพั่ก 
นําทานเดินทางสูวดัเบซากิห  (หากวดัปดเน่ืองจากความปลอดภัย จากเหตุ

ภูเขาไฟ ขอเปลี่ยนโปรแกรมเปนวัดบารตูรแทน) ได
ช่ือวาเปนวดัทีม่คีวามสําคัญที่สดุ และถอืวาศกัดิ์สทิธิ์
ที่สุดเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากีหต้ังอยูในเขตเมืองกา
รังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเปนวัดหลวงหรอืวดั
คูบานคูเมือง  มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล 
ประกอบดวยวดัใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วดั
ตรงกลางคื  อวดัใหญสุด โดยมฉีากหลงัเปนภเูขาไฟ

กุนุง อากงุ ดวยความสงู 3142 เมตร สงูที่สดุในบาหลี เพิง่ระเบิดคร้ัง
สุดทายเมื่อป 2506 ในสวนของวัดเบซากิหน้ัน วดัที่ใหญที่สุด สําคัญที่สดุ
ต้ังอยูตรงกลางมีนามวา วดัเปนาทารัน อากุง วัดน้ีจะคึกคักมากที่สดุชวง
งานเทศกาล ปหน่ึงๆจะจดักันถึง 50 คร้ัง ผูคนนับรอยนับพันในชุดแตงกาย
สไตลบาหล ีพากันแหแหนมาทําพิธีทามกลางความงามของววิทวิทศันแบบ
พาโนรามา ตลอดจนภาพของภูเขาไฟที่นาประทับใจเปนฉากเบ้ืองหลัง  
วัดเบซากิหต้ังอยุบนความสงู 1000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บนเสนทาง
ขึ้นเขาสูปากปลองภูเขาไฟกุนุง อากุง ชวงเวลาเที่ยวชมเหมาะที่สุดคือตอน
เชา เพราะเมื่อเร่ิมสายขึ้นเร่ือยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลมุจนไม
สามารถมองเห็นยอดเขาไดอยางชัดเจนอีกทัง้ยังคลาคลํา่ไปดวย
นักทองเที่ยวที่พากันมาช่ืนชมความงามอยางมากมาย ขณะเดียวกัน แม
วัดเบซากิหถือเปนวัดสาํคญัที่สุดของบาหลีกต็ามท ีแตมีเร่ืองนาผดิหวงั
หลายอยางเพราะบรรดานักทองเที่ยวจะถกูกันไมใหยางกรายเขาไปเที่ยวชม
ภายในไดเหมอืนทีอ่ื่นๆอีทั้งยงัตองแขงกับเวลากอนที่เมฆหมอกจะแผมาปก
คลุม ตรงกลางซึ่งเปนวดัใหญ ใชประกอบพิธสีําหรับชนช้ันวรรณะสูง หามบุ
คลที่ไมไดนับถอืศาสนาฮินดูเขาไปอยางเดด็ขาด กอนเดนิทางขึ้นสู
เทือกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดทัง้ป 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลบีุฟเฟ�ต 
ณ ภัตตาคารลอยฟ�า ทามกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดป LAKE 
VIEW 

บาย นําทานชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากงุ ภูเขาไฟทีเ่ช่ือกันวาเปนที่
สถิตยของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบารตูร ที่ยังคงรอ
วันปะทุอยูตลอดเวลา ชมทะเลสาบบารตรู ทะเลสาบน้ําจดื 
ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะ
ถายรูปกบัทศันียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค หลังจากน้ัน
เดินทาง สูวิหารศกัดิส์ิทธิ์ เทมภคัศิรงิค สรางในศตวรรษที่ 
13 เปนวิหารศักด์ิสิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนา

ในราชวงศกษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพศัุกด์ิสิทธิ ์ที่ TIRTA EMPUL  ทีผุ่ด
ขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สทิธิ์ และแทนบูชา
เทพที่ศักด์ิสิทธิแ์ละมหศัจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนา
ปากถํ้าเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 
นาง ชาวบาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมีลกู ลองมาดืม่หรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลกู
เต็มบานหลานเต็มเมือง  
เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวงิค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลสีวงิค
แลว)  
ทาทายความต่ืนเตนดวยการน่ังชิงชาที่มคีวามสูงและทานสามารถ เก็บภาพ
ระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม 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 
 หรอืเทียบเทา 
 
วันทีห่า Shopping – กรงุเทพฯ   (BL) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 จากน้ันนําทานไปชอปปم�งราน KRISNA ซื้อของทีร่ะลกึกอนกลบับาน 
 นําคณะแวะถายรูปหาดทรายสดีํา BLACK SAND BEACH 

เที่ยง นําทานไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บาย คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงาม  

   ......... น.  นําทานเดินทางสูสนามบิน 
16.10 น.  นําทานเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG432 
19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอมรบัความ
ประทับใจ 
******************************* 

 “มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ  
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

DEC 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หัก
คาตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 
TG432 
1610-1925 

4-8 DEC 2019 
วันพอแหงชาติ 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.- 
31,999.- 

29 DEC – 2 JAN 20 
วันหยุดปใหม 33,999.- 

JAN-2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หัก
คาตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 
TG432 
1610-1925 

22-26 JAN 2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

FEB-2020  

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หัก
คาตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 
TG432 
1610-1925 

12-16 FEB 2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAR-2020  
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด หัก
คาตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 
TG432 
1610-1925 

11-15 MAR 2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

25-29 MAR 2020 31,999.- -9,500.- 5,900.- 

APR-2020  
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ จอยแลนด หัก พักเดี่ยว 



 

 

ทานละ คาตั๋ว 
TG431  
0935-1455 
TG432 
1610-1925 

10-14 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

11-15 APR 2020 32,999.- -9,500.- 5,900.- 

 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 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  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
จองแลวขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 
เพราะกรุปน้ีมีการซื้อตั๋วภายใน 
 
***ขอความกรณุาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบนิจะเขมงวดเรื่องกาํหนดการออกตั๋วเรว็กวา
ปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป) / คาที่พกั 2 ทานตอ 1 หองคู  
  คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทกุมือ้ที่ระบุในรายการ  
  คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ  
  คาธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึ้นเคร่ืองทานละ 1 ช้ินที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
  บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกบัลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงนิในการเบิก) 

   รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 



 

 

  คาทาํเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาทีม่ีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
  คาน้ําหนักที่เกินพกิัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคน , ตอวัน ยังไมรวมทิป

หัวหนาทวัรตามความพึงพอใจ 
  คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3%  
  ในกรณีคาธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับขึน้แลว ณ วนัที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิม่เตมิ  
  ทิปหวัหนาทัวรตามความพงึพอใจในการบริการ 

 
**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน  
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
หากชําระลาชาทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกบั
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรณุาติดตอผานเจาหนาที ่
 
หมายเหต ุ 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 
15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมติองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไม
สามารถขอหกัคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทวัรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง  
1. หนังสือเดินทางทีม่ีอายุจนถงึวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทบัตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตวัแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึง่
ไมอาจรับผดิชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทัฯ อาท ิการ
นัดหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทัง้ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 



 

 

ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง 
หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 
 


