
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinner สุดพเิศษ Sea food  ณ หาดจิมบารัน 

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

การบินไลอ้อนแอร์ เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
05.50 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL258 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยีย่มชม Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน
พระวิษณ ุอนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็น
รูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ 
เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 
ขนาดน ้ าหนกั 4,000 ตนั สวนวษิณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งน้ียงัใชจ้ดั
แสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกด้วย จากนั้นน าท่าน



 
เดินทางสู่ วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัที่ต ั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร
อินเดียเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบ
เลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหน้าผาสูงเห็นคล่ืนซัดเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดั
กบัทอ้งทะเลสีครามถึงเวลา น าท่านชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้อยู่กับอากาศของแต่ละ
วัน) ที่น่ีถือวา่จุดชมพระอาทิตยท์ี่สวยงามแห่งหน่ึงที่นกัท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ 

ค า่  บริการอาหารเย็น  เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  
  พกัที่ SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
วันที่สอง ปูราเบซากีห์ –  หมู่บ้านคนิตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์  –โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน    
                                                                                                 (B/L/D)                                  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางขึ้นสู่ น าท่านเดินทางสู่วดัฮินดูที่ส าคญัและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบ
ซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็นวดั
ที่มีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้งลดหลนักนั
ไปตามไหล่เขา โดยมี วดัเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยูต่รงกลาง ทุกๆวนั จะ
มีศาสนิกชนมาประกอบพธีิกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาวบาหลี โดย
มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซ่ึงมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรกส าหรับการเร่ิมตน้พชิิตภูเขาไฟกูนุงอากุงดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะ
บาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจาก
การยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่นอยู ่มี
ความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขา
ท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
เกาะบาหลีจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้
ชะมดรวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  
หลงัอาหารหลงัน าท่านเดินทางสู่วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้
ประกอบพธีิทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาว



 
บาหลี ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้
ผวิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ  ที่
งดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ที่ต ั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ  ตวัวิหารจากนั้นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงที่ ตลาดปราบเซียน ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ 
(ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %)  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
  พกัที่ SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วันที่สาม         วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) – วัดเม็งวี               (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชา
เทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทร
อินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นัก
หลงัจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผกั, 
ตน้ไมต่้างๆทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งขึ้นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอนังดงามสอง
ขา้งทางขึ้นภูเขา น าท่านชมตน้น ้ าทิพยแ์ห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านไดพ้กัผ่อนและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซ่ึงงดงามดว้ยพนัธุ์ไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลาง
อากาศเยน็ตลอดปี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต)์   
หลงัอาหาร จากนั้นน าท่านเดินทางชมวดัที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  
วัดทามาอายุน(เม็งวี)อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษตัริย ์
แห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านั้นถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน ้ าลอ้มรอบบริเวณวดั
อนังดงาม 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร    
 พกัที่ SWISS BEL PETITENGET ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
 



 
 
 
 

วันที่ส่ี   เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ                                                        (B/-/-) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. พร้อมกนัที่ ล็อบบี้โรงแรมไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางจากที่พกั อ าลาเกาะสวรรคบ์าหลี เพื่อเดินทางไป

สนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
13.20 น. น าท่านเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที่ SL259 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
--------------------------- ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------------- 

 
 

            อตัราค่าบริการ 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

ตุลาคม  : 12 – 15 // 26 – 29  16,999 16,999 15,999 6,000 
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 
กุมภาพนัธ์ : 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) 
-ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
-ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
-ค่าธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึ้นเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินที่น ้ าหนกัไม่

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาที่มีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่าน ้ าหนกัที่เกินพกิดั 



 
เกิน 20 กก. 
-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
-ค่าเบี้ยเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนั/ต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

หมายเหตุ  
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิม่ขึ้นผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายนั้น
เพิม่เติม ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย  
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯอาทิการนัดหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้หรือ
ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
การจองทัวร์และการช าระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเพื่อส ารองที่นั่งสายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 6 เดือน โดยมี

หนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทัวร์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลกัฐานการจองทัวร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจ าทวัร์ เท่าน้ัน  
เงื่อนไขการยกเลิก 



 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาที่
บริษทัฯก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีที่บริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้
ท่าน ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม  

 
 

 


