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บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
ภูเขาไฟที่งามที่สดุ ในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
ชมความยิ่ งใหญ่อลังการของพุ ทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุ ทโธ”
ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบนั
พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลดู านู
รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
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กำหนดกำรเดินทำง ธันวำคม – เมษำยน 2562
วันแรก
กรุงเทพ – บาหลี – อนุสาวรียม์ หาภารตะ – วัดอูลูวาตู – สวนวิ ษณุ – หาดจิ มบารัน
03.03 น.
พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทยแอร์
06.10 น.
11.15 น.

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

เอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ำหน้ำทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
ออกเดิ นทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบิ นที่ FD396 มีบริ การอาหารร้อนบนเครื่องเสริ ฟ
พร้อมน้าดื่ม 1 ขวด
เดินทำงถึง สนำมบินงูระห์รยั เกำะบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือง
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วพบกำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่นจำกเจ้ำหน้ำที่ (เวลำท้องถิน่ ทีบ่ ำหลี เร็วกว่ำ
ประเทศไทยหนึ่งชัวโมง)
่
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรลิม้ รสเมนูอำหำรบำหลีทอ้ งถิน่ (1)
เดิ นทางลงไปทางใต้สดุ ของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลวู าตู(PuraUluwatu)
หนึ่งในวัดทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดในบำหลีทถ่ี ูกสร้ำงขึน้ ตรงส่วยปรำยของหน้ำผำขรุขระบริเวณหำดอูลู
วำตูสงู ตระหง่ำนเหนือมหำสมุทรอินเดีย ห่ำงจำกเดนปำซำร์ ประมำณ 30 กิโลเมตร ตัง้ อยู่
บนหน้ำผำทีม่ คี วำมสูงถึง 76 เมตรเป็ นวัดหลักประจำท้องทะเลทีช่ ำวบำหลีแทบทุกคนเคำรพ
บูชำ สองข้ำงของวัดมีทำงเดินเลียบเลำะหน้ำผำให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของหน้ำผำสูง เห็น
คลื่นซัดเข้ำหำฝั ง่ เป็ นประกำยฟองสีขำวนวลตัดกับท้องทะเลสีครำม
นาท่ านชม สวนวิ ษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
สวนวัฒนธรรมบำหลีทม่ี รี ปู ปั น้ ของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มำร์ค
สำคัญ โปรเจคใหญ่ของทำงอินโดนีเซีย ใช้เป็ นสถำนีทจ่ี ดั งำน พักผ่อนสถำนทีแ่ ห่งนี้สร้ำง
ตำมควำมเชื่อของศำสนำฮินดู
ทีช่ ำวบำลีกว่ำร้อยละ90ให้ควำมนับถือมำกทีส่ ุดและเป็ น
ศำสนำทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชำวบำหลี สวนนี้สร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ ถวำยแด่
พระวิษณุหรือทีค่ นไทยเรียกว่ำ พระนำรำยณ์กบั ครุฑ มีรปู ปั ้นประติมำกรรมพระนำรำยณ์
ทรงครุฑอันงดงำมและมีขนำดใหญ่ทส่ี ุดในโลก พระวิษณุมคี วำมสูงถึง 150 ม กว้ำง64 ม
หล่อจำกทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปั น้ ครุฑอยูด่ ำ้ นหลังรูปปั ้นพระวิษณุม ี
ควำมสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ำยคือรูปปั ้นแขนของพระวิษณุ ข้ำงหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้ำงชู2นิ้ว
ซึง่ สร้ำงเสร็จไปเพียง30% เท่ำนัน้ ซึง่ จะเห็นว่ำถ้ำเสร็จสมบูรณ์จะมีขนำดใหญ่มำก
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ชำยหำด Jimbaran พิเศษ!! เมนูอำหำรทะเล (2)
ของสดสดทีจ่ บั จำกชำวประมงจำกชำวบ้ำนพร้อมชมควำมงดงำมของชำยหำดรูปครึง่ เสีย้ ว
พระจันทร์ในยำมเย็นปั จจุบนั หำดจิมบำรันถือเป็ นหนึ่งในชำยหำดทีด่ ที ส่ี ุดในบำหลี
นอกจำกนี้บนหำดยังมีรำ้ นอำหำรซีฟูดส์ทต่ี งั ้ อยูเ่ รียงรำยอยูร่ มิ ชำยหำดเป็ นจำนวนมำก หำก
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คุณอยำกลิม้ ลองอำหำรทะเลสดใหม่ ไม่ว่ำจะเป็ น กุง้ หอย ปู ปลำ หรือปลำหมึก ทีเ่ ข้ำกันดี
กับกับน้ ำจิม้ รสชำติเด็ด และจัดจ้ำน
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่ กั ระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่สอง
เช้ำ
……… น.
……… น.

บาหลี – ย็อกยาการ์ตา – เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน – ปราสาทสวนน้า –
บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)
ออกเดินทำงสู่สนำมบินสนำมบินงูระห์รยั
ออกเดินทำงสู่ ย็อกยาการ์ตา โดยสำยกำรบิน....... เทีย่ วบินที่ ……..
เดิ นทางถึง ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่ นที่ยอ็ กยาการ์ตาช้ ากว่าบาหลีหนึ่ งชัวโมง)
่
 นาท่ านชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถำนในศำสนำฮินดูท่ี
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ อยูใ่ นเขตชวำกลำง ห่ำงจำกเมืองยกยำกำร์ตำไปทำง
ตะวันออกประมำณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนัน้ สร้ำงขืน้ เมื่อรำวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจำก
สร้ำงเสร็จได้ไม่นำน ตัววัดก็ถูกทอดทิง้ และถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตำมกำลเวลำ จนเมือ่
ถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มกี ำรเริม่ บูรณะวัดขึน้ มำ กำรบูรณะของสิง่ ก่อสร้ำง
หลักสิน้ สุดลงเมือ่ ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปั จจุบนั ปรัมบำนันถูกยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกและนับได้ว่ำเป็ นหนึ่งในศำสนสถำนในศำสนำฮินดูทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในเอเชียอำคเนย์ ตัว
วัดโดดเด่นด้วยสถำปั ตยกรรมและควำมใหญ่โตของปรำงค์ซง่ึ มีควำมสูงถึง 47 เมตร

กลำงวัน

 เยี่ยมชม พระราชวังสุลต่ าน(SultanPalaceหรือKratonNgayogyakarta) สร้ำงขึน้
ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ ที่ 14ตร.กม. โดยสุลต่ำนฮำเมงกูบโู วโน ที่ 1 ตำมคติแบบฮินดู
ซึง่ สมมติว่ำพระรำชวังเป็ นศูนย์กลำงของโลกและจักรวำล ภำยในวังมีประตู 9 ชัน้
หมำยถึงทวำรทัง้ 9 ของมนุษย์ในคติฮนิ ดูพระรำชวังแห่งนี้เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบชวำ
ผสมผสำนกับดัชต์
ใช้เป็ นสถำนทีป่ ระทับของสุลต่ำนยอกยำกำร์ตำตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั (ในปั จจุบนั นี้ไม่ได้ประทับอยูถ่ ำวรแล้ว) ภำยในพระรำชวังมีสถำปั ตยกรรมและ
สิง่ ก่อสร้ำงต่ำงๆ ทีส่ วยงำมและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวำให้ได้ชมกัน มีกำร
จัดห้องต่ำงๆ จัดแสดงเรือ่ งรำวประวัตคิ วำมเป็ นมำของผูป้ กครองเมืองยอกยำกำร์ตำให้
ได้รบั รู้ และมีสงิ่ ของเครือ่ งใช้ส่วนพระองค์ต่ำงๆ รวมถึงของล้ำค่ำมำกมำยทีห่ ำชมได้ยำก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
จำกนัน้ ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้าถือเป็ นปรำสำททีค่ ่อนข้ำงลึกลับซับซ้อน
โดยปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงมำตัง้ แต่ปี 1755 หรือตัง้ แต่สมัยสุลต่ำนองค์แรกของยอร์คยำกำร์
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ต้ำ จนมำเสร็จสิน้ ตอนสมัยสุลต่ำนองค์ท่ี 2 ชื่อของ Taman Sari มำจำกภำษำชวำโดยคำ
ว่ำ taman หมำยถึง สวน หรือสวนสำธำรณะและ sari หมำยถึง ควำมสวยงำม หรือ
ดอกไม้ ดังนัน้ ชื่อของ Taman Sari จึงหมำยถึง สวนแห่งควำมสวยงำมทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่
ของดอกไม้ ปรำสำทสวนน้ ำ ได้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสำปSegaran
อยูท่ ำงทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 ทีส่ ำหรับอำบน้ ำ อยูท่ ำงทิศใต้ของทะเลสำปSegaranเรียกว่ำ
UmbulBinangunส่วนที่ 3 ได้สญ
ู หำยไปแล้ว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ
Garjitawatiตัง้ อยูท่ ำงทิศใต้ของทีอ่ ำบน้ ำ ส่วนที่ 4 อยูท่ ำงทิศตะวันออก
เดิ นทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดรู ์ หรือ บำรำบูดูร์ คนไทยรูจ้ กั ในชื่อ บุโรพุทโธ เป็ นสถำนที่
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภำคกลำงของเกำะชวำ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองมำ
เกอลัง ห่ำงจำกยอกยำกำร์ตำไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือรำว 40 กิโลเมตร สร้ำงขึน้ ระหว่ำง
ปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็ นศำสนสถำนของศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน ถ้ำไม่นับ
นครวัดของกัมพูชำซึง่ เป็ นทัง้ ศำสนสถำนของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูและศำสนำพุทธ บุโรพุท
โธจะเป็ นศำสนสถำนของศำสนำพุทธทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์กำรยูเนสโกได้
ประกำศให้บุโรพุทโธเป็ นมรดกโลก
สักการะ วัดปะวนหรือที่ร้จู กั กันในชื่อว่า Candi Pawonมีขนำดเล็กแต่เป็ นสถำนทีป่ ฏิบตั ิ
ธรรมของพุทธศำสนิกชนทีม่ กี ำรตกแต่งทำงสถำปั ตยกรรมทีส่ มบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจใน
ควำมสมมำตรทีไ่ ร้ทต่ี แิ ละรำยละเอียดอันประณีตมำกขึน้
เมือ่ หวนนึกว่ำวัดนี้สร้ำงขึน้ เมือ่
หลำยร้อยปี มำแล้ว ชื่นชมฝีมอื กำรก่อสร้ำงวัดอันน่ำทึง่ ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เริม่ แรกใน
กำรก่อสร้ำงวัดทีย่ งั เป็ นปริศนำลึกลับมำจนถึงปั จจุบนั วัดแห่งนี้ก่อสร้ำงขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 9
เช่นเดียวกับวัดทำงพุทธศำสนำทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ
เชื่อกันว่ำ วัดทัง้ สำมแห่งนี้มคี วำมเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจำกสร้ำงในตำแหน่งที่
เป็ นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยงั ไม่ทรำบถึงลักษณะของควำมเชื่อมโยงนี้อย่ำงแน่ชดั รวมถึง
วัตถุประสงค์เริม่ แรกในกำรก่อสร้ำงวัดปะวน อย่ำงไรก็ดี มีหลักฐำนบำงอย่ำงบ่งชีว้ ่ำวัดแห่งนี้
เคยใช้เป็ นสุสำนของรำชวงศ์หรือสถำนทีป่ ระกอบพิธฝี ั งศพ แต่ไม่อำจระบุตวั ตนของกษัตริย์
หรือรำชินีทถ่ี ูกฝั งไว้ทน่ี ่ไี ด้
 นาท่ านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึง่ อยูห่ ่ำงจำกบุโรพุทโธรำว 3 ก.ม. เชื่อกันว่ำ
ทีน่ ่เี ป็ นสถำนทีส่ ำหรับทำพิธบี ชู ำสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่ำวัดปะวนเล็กน้อยเมือ่
ขึน้ บันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภำพเล็กๆ แกะสลักจำกหิน ฝั ง่ ซ้ำยเป็ นรูปของ
เทพเจ้ำ Haritiเทพแห่งควำมโชคดี อยูท่ ่ำมกลำงเด็กๆ ขณะทีท่ ำงด้ำนขวำเป็ นภำพสลัก
ของเทพเจ้ำ Kuweraอยูท่ ่ำมกลำงเด็กๆ และกระสอบทีเ่ ต็มไปด้วยทรัพย์สนิ เดินเข้ำไป
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ภำยในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศำกยมุนี ขนำบข้ำงด้วยพระโมคคัลลำน์
และพระสำรีบุต
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณภัตตำคำร (5)
ออกเดินทำงสู่สนำมบินย็อกยำกำร์ตำ
......... น.
ออกเดินทำงสู่ บำหลี โดยสำยกำรบิน............. เทีย่ วบินที่ …………..
.......... น.
เดินทำงถึง บำหลี(เวลำท้องถิน่ บำหลีเร็วกว่ำย็อกยำกำร์ตำหนึ่งชัวโมง)
่
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่ กั ระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่สาม
เช้ำ

กลำงวัน

ค่ำ

บาหลี – วัดบราตัน - วิ หารทานาต์ลอต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6)
เดิ นทางสู่ย่านคูต้าจะอยูท่ ำงฝั ง่ ตะวันตกเยือ้ งไปทำงใต้ของเกำะบำหลี ด้วยควำมทีม่ ที ะเล
หำดคูตำ้ ทีส่ วยงำม ทีน่ ่ยี งั เพียบพร้อมไปด้วยบำร์ ผับ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ
ต่ำงๆ ระหว่ำงทำงจำกสนำมบิน นำท่ำนผ่ำนชม อนุสาวรียม์ หาภารตะ สัญลักษณ์ของเกำะ
บำหลีเป็ นรูปของรถศึกเทียมม้ำประมำณ 6 ตัว อนุสำวรียน์ นั ้ เป็ นสีขำว มหำภำรตะเป็ น
เรือ่ งรำวควำมขัดแย้งของ พีน่ ้องสองตระกูล ซึง่ ทัง้ สองตระกูลต่ำงก็สบื เชือ้ สำยมำจำกท้ำว
ภรต จนบำนปลำยไปสู่ มหำสงครำมทีท่ ุ่งกุรเุ กษตร
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)
เดินทำงใช้เวลำประมำณ 2 ชัวโมง
่ เยีย่ มชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)
วัดนี้ตงั ้ อยูต่ รงกลำงของเกำะบำหลี อยูห่ ่งจำกเมืองเดนพำซำร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดทีม่ ี
ชื่อเสียงมำกของเกำะบำหลี ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมทะเลสำบบรำตัน และด้ำนหลังของวัดจะเป็ นวิว
ของภูเขำไฟซึง่ เป็ นวัดใหญ่ทถ่ี อื ได้ว่ำสำคัญเป็ นอันดับ 2 รองจำกวัดเบซำกีห์ โดยสร้ำงเพื่อ
บูชำเทพเจ้ำแห่งสำยน้ ำ ตำมควำมเชื่อแบบฮินดูบำหลี วัดนี้อยูใ่ นธนบัตร 50,000 รูเปี ยห์
ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอำกำศในบริเวณนี้เย็นสบำยตลอดทัง้ ปี
นำท่ำนไปยังวิ หารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มชี ่อื เสียงทีส่ ุดและเป็ นจุดทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วถ่ำยภำพมำกทีส่ ุดของเกำะบำหลี วิหำรนี้ตงั ้ อยูบ่ นผำหินนอกชำยฝั ง่ ในเวิง้ อ่ำว
อันเกิดจำกกำรกัดเซำะของเกลียวคลื่น
สิง่ ทีท่ ำให้วดั แห่งนี้มคี วำมพิเศษเนื่องจำกเมือ่ ชม
วิหำรทำนำต์ลอตยำมพระอำทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภำพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบทีป่ ก
คลุมหน้ำผำชวนให้นึกถึงควำมอ่อนช้อยของภำพวำดจีน
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (8)
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นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่ กั ระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่สี่
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิ ตผ้าบาติ ก – หมู่บ้านคิ นตามณี - ชิ มกาแฟขี้ชะมด – วัดเทม
ภัคสิ ริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรเช้ำโรงแรม (9)
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็ นกำรแสดงระบำพืน้ บ้ำน มีทงั ้ หมด 5 องก์ เป็ นกำรแสดง
กำรต่อสูร้ ะหว่ำงควำมดีกบั ควำมชัว่ โดยให้ บำรอง สัตว์ในนิยำยโบรำณ เป็ นตัวแทนแห่ง
ควำมดี และให้ รังคำ สัตว์ประหลำดตัวร้ำยในนิยำยโบรำณ เป็ นตัวแทนแห่งควำมชัว่ ตลอด
กำรแสดงทัง้ 5 องก์ จะเป็ นกำรแสดงทีด่ แู ล้วเข้ำใจง่ำย ประกอบกับกำรแต่งกำยทีส่ สี นั
สวยงำม ผสมผสำนกับลีลำกำรร่ำยรำทีท่ งั ้ อ่อนหวำนและแข็งแรงของนักแสดงทัง้ หมด
เดินทำงสู่หมู่บ้านผลิ ตผ้าบาติ กนำทุกท่ำนชมกำรผลิตบำติก เป็ นสินค้ำขึน้ ชื่อของทีบ่ ำหลี
เดิ นทางสู่: หมูบ่ ้านคิ นตามณี เป็ นหมูบ่ ำ้ น ณ ควำมสูง 1,500 เมตร ซึง่ ท่ำนจะได้รบั ชม
ทัศนียภำพทีง่ ดงำมของ ภูเขาไฟบาตูร(์ GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์ Lake Batur)
ทีห่ มูบ่ ำ้ นแห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรแบบบุฟเฟ่ ตช์ มควำมงำมบรรยำกำศของภูเขำไฟอัน
สวยงำม (10)
เดินทำงสู่วดั น้ ำพุศกั สิทธิ ์ หรือคนไทยเรียกว่ำวัดเทมภัคสิรงิ ค์
คนบำหลีเรียกว่ำวัด PuraTirtaEmpulภำยในวัดมีบ่อน้ ำศักดิ ์สิทธิ ์ซึง่ ผุดพรำยน้ ำขึน้ มำ ชำว
บำหลีลว้ น เคำรพบูชำวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ำกำเนิดมำจำกพระอินทร์ จึงมีชำวบ้ำนนิยมมำอำบน้ ำ
เก็บน้ ำไปดื่มกิน เพรำะเชื่อว่ำบ่อน้ ำศักดิ ์สิทธิ ์แห่งนี้สำมำรถรักษำโรคต่ำงๆ ขับไล่สงิ่ เลวร้ำย
และเพื่อเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ สาหรับท่านที่ ต้องการลงน้าพุศกั ดิ์ สิทธ์ กรุณาเตรียมชุด
สาหรับเปี ยก 1 ชุด ผูห้ ญิ งที่มีประจาเดือนไม่สามารถลงไปในน้าได้และตรงทำงออกของ
วัดเทมภัคสิรงิ ค์น้เี องคือตลาดปราบเซียน มีรำ้ นขำยของพืน้ เมืองต่ำงๆมำกมำยให้ท่ำนได้
ใช้ควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำของแบบสุดๆ จึงเป็ นทีม่ ำทีค่ นไทยตัง้ ชื่อให้กบั ตลำดแห่ง
นี้ จำกนัน้ เยีย่ มชมไร่กำแฟทีม่ ชี ่อื เสียงของบำหลี Coffee Plantationทีน่ ้ที ่ำนจะได้ชมกำรทำ

ค่ำ

กำแฟด้วยวิธกี ำรดัง้ เดิมโดยเฉพำะกำแฟทีท่ ช่ี ่อื ว่ำ กาแฟจากขี้ชะมด ซึง่ ได้ช่อื ว่ำเป็ นกำแฟ
ทีห่ อมทีส่ ุด
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (11) เรำพำท่ำนแวะซือ้ ของฝำกทีร่ ะลึกรำคำถูกทีบ่ ริเวณโกดัง
ขำยของทีร่ ะลึกแทบทุกอย่ำงมำรวมไว้ทน่ี ้ี ร้าน Krisnaทีม่ ชี ่อื เสียงของบำหลี
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สมควรเวลำเดินสู่ สนำมบินงูระห์รยั
วันที่ห้า
01.35 น.
04.50 น.
หมำยเหตุ

บาหลี - กรุงเทพ
ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD399
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรลู้ มื
*******************************
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่ น
รำคำ หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีน้ ำมันของสำยบิน
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต ต้องมีอำยุเกิน 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง***

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ธันวาคม-เมษายน 2562
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
27-31 ธันวาคม 2561
25,999
25,499
28 ธันวาคม 1 มกราคม 2562
27,999
27,499
29 ธันวาคม 2 มกราคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
20,999
20,499
4-8 เมษายน
21,999
21,499
11-15,12-16 เมษายน
24,999
24,499

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักเดี่ยว
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
24,999
5,500
26,999
5,500
19,999
20,999
23,999

5,500
5,500
5,500

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไปกลับ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ำทีพ่ กั 2 ท่ำนต่อ 1 ห้องคู่
2. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศท่องเที่ยวตำมโปรแกรม /ค่ำอำหำรทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรำยกำร
3. ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนทีท่ ่องเทีย่ วตำมรำยกำร
4. ค่ำธรรมเนียมสัมภำระทีฝ่ ำกขึน้ เครือ่ งท่ำนละ 1 ชิน้ ทีน่ ้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
5. บริษทั ได้ทำประกันอุบตั เิ หตุให้กบั ลูกค้ำในวงเงิน 1,000,000 บำท
(ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์เฉพำะเหตุกำรทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงวันเดินทำงเท่ำนัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรอง
แพทย์และใบเสร็จรับเงินในกำรเบิก)
6. รวมค่ำภำษีสนำมบินบำหลีแล้ว
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวต่ำงๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร ค่ำเครือ่ งดื่มนอกรำยกำร
2. ค่ำทำเอกสำรของผูถ้ อื ต่ำงด้ำว /ค่ำวีซ่ำทีม่ คี ่ำธรรมเนียมแพงกว่ำหนังสือเดินทำงไทย
3. ค่ำน้ำหนักทีเ่ กินพิกดั /ค่ำทิปไกด์ และคนรถท้องถิน่ 4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้ำทัวร์ตำม
ควำมพึงพอใจ
4. ค่ำบริกำรไม่รวมภำษี 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
5. ในกรณีค่ำธรรมเนียมเชือ้ เพลิง และภำษีสนำมบินทีเ่ กินกว่ำทีป่ รับขึน้ แล้ว ณ วันที่ 19 กันยำยน 2560
ผูโ้ ดยสำรจะต้องจ่ำยชำระเพิม่ เติม
6. ทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบิ นในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดิ นทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิ น Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิ น Low Cost
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่า
ทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
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หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ
สายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อน
5.
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

