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วนัแรก          กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรียม์หาภารตะ • วดัอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารนั  
                   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
03.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

ประตู 1Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 
06.10 น. ออกเดินทางสูเ่กาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี FD396 มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ืองเสริฟพรอ้มน ้าด่ืม 

1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหร์ยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ท่ี (เวลาทอ้งถ่ินท่ีบาหลี เร็วกว่าประเทศไทย
หน่ึงชัว่โมง) 

เดินทางสู่ ย่านคูตา้ จะอยูท่างฝั่งตะวนัตกเย้ืองไปทางใตข้องเกาะบาหลี ดว้ยความท่ีมีทะเลหาดคูตา้ท่ีสวยงามท่ีน่ี
ย ัง เ พี ย บ พ ร้อ ม ไป ด ้ว ย บ าร์  ผ ับ  ร้า น ค ้า 
รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ตา่งๆ ระหวา่งทาง
จากสนามบินน าทา่นผ่านชม อนุสาวรีย์มหา
ภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูปของ
รถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์ั้นเป็น
สีขาว มหาภารตะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของ 
พ่ีนอ้งสองตระกูล ซ่ึงท ัง้สองตระกูลตา่งก็สืบเช้ือ
สายมาจากทา้วภรต จนบานปลายไปสู่ มหา
สงครามท่ีทุง่กุรุเกษตร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสเมนูอาหารบาหลีทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพ่ือเย่ียมชม :วดัอูลูวาตู(PuraUluwatu)หน่ึงในวดัท่ีเกา่แก่

ท่ีสุดในบาหลีท่ีถูกสร้างขึ้ นตรงส่วยปรายของ
ห น ้า ผ า ข รุ ข ร ะ บ ริ เ วณ ห า ด อ ูล ูว า ต ู สู ง
ตระหงา่นเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดน
ปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู ่บน
หน ้าผาท่ีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกั
ประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพ
บูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผา
ใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เห็นคล่ืน
ซดัเขา้หาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 
น าท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรมบาหลีท่ีมีรูปปั้น
ของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญั โปรเจคใหญข่องทางอินโดนีเซีย ใช ้
เป็นสถานีท่ีจดังาน พกัผอ่นสถานท่ีแหง่น้ีสรา้งตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวา่รอ้ยละ90
ใหค้วามนับถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ี
สรา้งขึ้นเพ่ืออุทิศถวายแดพ่ระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา่ พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปัน้ประติมากรรม
พระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 
ม หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลือง หนัก4,000 ตนั สว่นรูปปัน้ครุฑอยูด่า้นหลงัรูปปัน้พระวิษณุมีความ
สูง18 ม สว่นประกอบสุดทา้ยคือรูปปัน้แขนของพระวิษณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู 2น้ิว ซ่ึงสรา้งเสร็จ
ไปเพียง30% เทา่นั้น ซ่ึงจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณจ์ะมีขนาดใหญม่าก 

http://www.tourgether.co.th/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์
ในยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมี
รา้นอาหารซีฟดูสท่ี์ตัง้อยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสด
ใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น  

จากนัน้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 
วนัท่ีสอง บาหลี • ย็อกยาการต์า • เทวลยัปรมับานัน • พระราชวงัสุลต่าน • ปราสาทสวนน ้า 
                    • บุโรพุทโธ • วดัปะวน   วดัเมนดจุ     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบSet Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระหร์ยั 
07.20 น. ออกเดินทางสู ่ย็อกยาการต์าโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถ่ินท่ีย็อกยาการต์าชา้กว่าบาหลีหน่ึงชัว่โมง) 
จากนัน้ ชมเทวลัยปรมับานัน หรือ จนัดีราราจงกรงั คือเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ

อินโดนีเซีย ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร 

http://www.tourgether.co.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
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ตวัวดันั้นสรา้งข้ืนเม่ือราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลงัจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตวัวดัก็ถูกทอดท้ิงและถูก
ปลอ่ยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเม่ือถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมี้การเร่ิมบูรณะวดัขึ้นมา การบูรณะของส่ิงกอ่สรา้งหลกัส้ินสุดลง
เม่ือปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปจัจุบนั ปรัมบานันถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้า่เป็นหน่ึง
ในศาสนสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชียอาคเนย ์ตวัวดัโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความ
ใหญโ่ตของปรางคซ่ึ์งมีความสูงถึง 47 เมตร 

เย่ียมชม พระราชวงัสุลต่าน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สรา้งขึ้ นปี ค.ศ.1756-1790 
บนพ้ืนท่ี 14 ตร.กม. โดยสุลตา่นฮาเมงกูบูโวโน ท่ี 1 ตามคติแบบฮินดู ซ่ึงสมมติวา่พระราชวงัเป็น
ศูนยก์ลางของโลกและจกัรวาล ภายในวงัมีประตู 9 ช ัน้ หมายถึงทวารท ัง้ 9 ของมนุษยใ์นคติฮินดู
พระราชวงัแหง่น้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัตใ์ชเ้ป็นสถานท่ีประทบัของสุลตา่นยอก
ยาการ์ตาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ในปัจจุบนั น้ีไม่ไดป้ระทบัอยู่ถาวรแลว้)ภายในพระราชว ังมี
สถาปัตยกรรมและส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆ ท่ีสวยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศิลปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มี
การจดัหอ้งตา่งๆ จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของผูป้กครองเมืองยอกยาการ์ตาใหไ้ดร้ับรู ้
และมีส่ิงของเคร่ืองใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถึงของล า้คา่มากมายท่ีหาชมไดย้าก 

 
 

http://www.tourgether.co.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน ้า ถือเป็นปราสาทท่ีคอ่นขา้งลึกลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแห่ง

น้ีถูกสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรือตัง้แตส่มยัสุลตา่นองคแ์รกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จส้ินตอน
สมยัสุลต่านองคท่ี์ 2 ช่ือของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยค าวา่ taman หมายถึง สวน หรือ
สวนสาธารณะ และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม  ้ดังนั้น ช่ือของ Taman Sari จึง
หมายถึง สวนแหง่ความสวยงามท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้า ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น
ดว้ยกนั คือ ส่วนท่ี 1 ทะเลสาป Segaran อยูท่างทิศตะวนัตก ส่วนท่ี 2 ท่ีส าหรับอาบน ้า อยูท่างทิศใต ้
ของทะ เล ส าป Segaran เรียก ว่า  UmbulBinangunส่ วน ท่ี  3 ได ้สูญ หายไปแล ้ว  คือ  ส ระ 
PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องท่ีอาบน ้ า ส่วนท่ี 4 อยู่ทางทิศ
ตะวนัออก  

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร ์หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรูจ้กัในช่ือ บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยูท่ี่เมืองมาเกอลงั หา่งจากยอกยาการ์ตา
ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สรา้งขึ้นระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธ
เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นับนครวดัของกมัพูชาซ่ึงเป็นท ัง้ศาสนสถาน
ของศาสนาพราหมณ-์ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญท่ี่สุดใน
โลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สกัการะ วัดปะวนหรือ ท่ี รู ้จ ักก ันใน ช่ื อว่ า 

Candi Pawon มี ข น าด เล็ ก แต่ เ ป็ น
สถานท่ีปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชน
ท่ีมีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม ท่ี
สมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความ
สมมาตรท่ีไร้ท่ี ติและรายละเอียดอ ัน
ประณีตมากขึ้น เม่ือหวนนึกวา่วดัน้ีสรา้ง
ขึ้ นเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ ช่ืนชมฝีมือ
การกอ่สรา้งวดัอนัน่าท่ึง ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงคเ์ร่ิมแรกในการกอ่สรา้งวดัท่ียงัเป็นปริศนาลึกลบัมา
จนถึงปัจจุบนัวดัแห่งน้ีกอ่สรา้งขึ้นในชว่งศตวรรษท่ี 9 เชน่เดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่อีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุทโธ เช่ือกนัวา่ วดัท ัง้สามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัในเชิง
สญัลกัษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งท่ีเป็นเสน้ตรงเดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความ
เช่ือมโยงน้ีอยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการกอ่สรา้งวดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐาน
บางอยา่งบง่ช้ีวา่วดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานท่ีประกอบพิธีฝังศพ แตไ่ม่อาจระบุ
ตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีท่ีถูกฝงัไวท่ี้น่ีได ้

น าท่านชม วดัเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยูห่่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกนัวา่ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีส าหรับท า
พิธีบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญก่วา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเม่ือขึ้ นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียง
ภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหิน ฝั่งซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยูท่า่มกลางเด็กๆ 
ขณะท่ีทางดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuwera อยูท่า่มกลางเด็กๆ และกระสอบท่ีเต็มไปดว้ย
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ทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลั
ลาน์ และพระสารีบุต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดบั 3 

ดาว 
 
วนัท่ีสาม ย็อกยาการต์า • บาหลี •ว ัดบราตนั • วิหารทานาตล์อต  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา 
07.55 น. ออกเดินทางสูบ่าหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XT 8441 
10.05น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาทอ้งถ่ินบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการต์าหน่ึงชัว่โมง) 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ช ั่วโมง เย่ียมชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) วดัน้ีต ัง้อยูต่รง

กลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะ
บาหลี ตัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญท่ี่ถือ
ไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้งเพ่ือบูชาเทพเจา้แหง่สายน ้า ตามความเช่ือแบบ
ฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็น
สบายตลอดทัง้ปี 
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จากนัน้ น าทา่นไปยงั วิหารทานาตล์อต(Pura Tanah Lot)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักทอ่งเท่ียว

ถา่ยภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ี
ตัง้อยูบ่นผาหินนอกชายฝั่งในเว้ิงอา่ว อนัเกิด
จากการกดัเซาะของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าใหว้ดั
แหง่น้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทา
นาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช้อ่ใบท่ีปก
คลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความออ่นชอ้ยของ
ภาพวาดจีน  

เย็น  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
วนัท่ีส่ี  บารอ๊งแดนซ ์• หมู่บา้นผลิตผา้บาติก • หมู่บา้นคินตามณี • ชิมกาแฟข้ีชะมด • วดัเทมภคั 
                    สิริงค ์• ตลาดปราบเซียน • รา้น Krisana  (เชา้/กลางวนับุฟเฟ่ตพ์รอ้มชมวิวภูเขา 
                     ไฟบาตูร/์เย็น)     
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ  ์เป็นการแสดงระบ าพ้ืนบา้น มีท ัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการตอ่สู ้
ระหวา่งความดีกบัความช ัว่ โดยใหบ้ารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และใหร้ังคา 
สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความช ัว่ ตลอดการแสดงท ัง้ 5 องก ์จะเป็นการ
แสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร าท่ีท ัง้
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ออ่นหวานและแข็งแรงของนักแสดงท ัง้หมดเดินทางสู่ หมู่บา้นผลิตผา้บาติก น าทุกทา่นชมการผลิต
บาติก เป็นสินคา้ขึ้นช่ือของท่ีบาหลี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสู่: หมู่บา้นคินตามณี เป็นหมูบ่า้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงทา่นจะไดร้ับชม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์Lake Batur) ท่ี
หมูบ่า้นแหง่น้ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภูเขา
ไฟอนัสวยงาม 

บ่าย เดินทางสู่ วดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า วดัเทมภคัสิริงค ์
หลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบอ่น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ าขึ้ นมา ชาวบาหลีลว้น 
เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปด่ืมกิน 
เพราะเช่ือวา่บอ่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไลส่ิ่งเลวรา้ยและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิตส าหรบัท่านท่ีตอ้งการลงน ้าพุศกัด์ิสิทธ ์กรุณาเตรียมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญิงท่ีมี
ประจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน ้าได ้
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ตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือ ตลาดปราบเซียน มีรา้นขายของพ้ืนเมืองตา่งๆมากมายให ้
ทา่นไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตัง้ช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี 
จากนั้น เย่ียมชมไร่กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีทา่นจะไดช้มการท ากาแฟ
ดว้ยวิธีการดัง้เดิมโดยเฉพาะกาแฟท่ีท่ีช่ือวา่ กาแฟจากข้ีชะมด ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
เราพาทา่นแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
รา้น Krisnaท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 

ไดเ้วลาสมควร      น าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระหร์ยั 
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วนัท่ีหา้       บาหลี • กรุงเทพ        (-/-/-)     
 
01.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี  FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

………………………………………………………………………… 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
วนัเดินทางราคา มหศัจรรย.์....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิ์น ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,900 4,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 FD396/399 21,900 21,900 20,900 4,000 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 FD396/399 27,900 27,900 26,900 4,000 

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 FD396/399 28,900 28,900 27,900 4,000 

15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 22,900 4,000 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหลี-ยอ๊กยา-บาหลี  
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
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✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ ้มครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บั
อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ ้มครองโรคประจ าตวั
ของผูเ้ดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีด
ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดั
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบั
ทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์
การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณา
ช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทัง้ส้ิน 
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กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะ
ท าการเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหน้า
ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก
ครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้
ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด 
ๆ ทัง้ส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด
เหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึง
ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็
ตาม อาจท าใหท่้านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้
ใบหนา้เปล่ียนไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทวัรว่์าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆทัง้ส้ิน 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหนา้อย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่าน

เอง** 
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