
                                                                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 

ก าหนดการเดนิทาง :  13 – 16 ก.พ. 2557   วันมาฆบูชา 
วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวษิณุ – อูลูวาตู          (–/L/D)              
03.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีดอนเมือง ชั้น 3 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 2 ประตู 2 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนเดินทาง  
06.05 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD2970  

(ระบุที่นั่งบนเคร่ืองแล้ว) 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ สวนพระวษิณุ เพื่อสกัการะองคพ์ระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวัเพื่อ
เป็นศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีท่ีขอดเขาหากนับริเวณทางตอนใตไ้ดจ้าก
ท่ีน่ี จากนั้นนาํท่านชม   อูลูวาตู   เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาและไดช่ื้อว่าเป็น วดัท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง บน
เกาะบาหลี มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สาํหรับทุกท่านท่ีคลัง่ไคลก้บัความงามของ
ธรรมชาติจะไดช้มความงามของวดั ตดักบัหนา้ผาและผนืทะเล (กรุณาถอดแว่น หมวก และเคร่ืองประดับ
ออก เนื่องจากมลีงิอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก กรุณาฟังค าเตอืนของมคัคุเทศก์ และ ถ้าหากิง่ไม้ได้ ให้ถือตดิ
มอื เพราะลงิจะกลวั ไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน) 

เยน็ บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า   

 



                                                                                                   
 
 
 

วนัที่สอง ระบ าบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คนิตามณี – เทมภคัศิริงค์ – อูบุด – คูต้า   (B/L/D)        
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบาตูบูลนั ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเก่ียวกบัการต่อสู้
ระหว่างความดี แทนดว้ยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตวัแทนแห่งความชัว่ เป็นการต่อสูก้นัท่ีไม่มีวนั
ส้ินสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ืออยา่งหน่ึงของชาวบาหลีท่ีเช่ือว่าเม่ือมีความดีแลว้ยอ่มมีความชัว่ ดงัเม่ือมีห
ยนิแลว้ตอ้งมีหยาง เพ่ือใหชี้วิตนั้นเกิดความสมดุล  จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต 
และเพน้ท ์ผา้บาติก ชมการสาธิตการทาํผา้บาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนาํ
เส้ือมาเพน้ทล์ายต่างๆไดฟ้รี ชมผา้บาติกท่ีเป็นของชั้นเยีย่มท่ีส่งออกจาํหน่ายทัว่โลก ก่อนเดินทางข้ึนสู่ หมู่
บ้านคนิตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี 
 หลงัอาหารนาํท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึง

เกิดจากการยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้ง ภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่ นอยู ่
มีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 1,717 เมตร  หลงัจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอมัปุล  (เทมภัคศิ
ริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมี
ตน้นํ้ ามาจากภูเขา ไฟ ซ่ึงชาวบาหลี  ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถ
รักษาโรคภยัและจะทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบ
สไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของ
อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นนาํท่าน ช้อปป้ิงย่านอูบุด แหล่งกาํเนิด
ศิลปะวฒันธรรมต่างๆของบาหลี นาํท่านช็อปป้ิงต่อท่ี คูต้าเซนเตอร์ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
 พกัที่  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่สาม          วดัเม็งว ี– เทือกเขาเบดูกัล – วดัเบราตาน (วหิารกลางน ้า) –  วหิารศักดิ์สิทธ์ิทานาล็อท –  
             หาดจมิบารัน         (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่วหิาร Taman Ayun  พบกบัวดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6วดัของบาหลี วดัทามา
อายุน(เมง็วี)  The Royal  temple of Mengwi อดีตวดัหลวงของกษตัริย ์ แห่งราชวงศเ์มง็วีเป็นวดัท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็วีสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระนํ้ า
ลอ้มรอบ บริเวณวดัอนังดงาม หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางผา่นประตูเทพเจา้เขา้สู่  Tabanan ชมทศันียภาพ
สองขา้งทาง การทาํนาบนไหล่เขาแบบขั้นบนัได เขียวขจีดว้ยตน้ขา้วท่ีปลกูเรียงรายแบบทาํนาขั้นบนัได 
ผา่นชม “ ปุระ” อนังดงามของบาหลี เดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 
ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต่้างๆทศันียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละปุระ
อนังดงามสองขา้งทางข้ึนภูเขา  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหารนาํท่านชมตน้นํ้ าทิพยแ์ห่งพระศิวะ ท่ี วดัเบราตาน ใหท่้านไดพ้กัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซ่ึงงดงามดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอด
ปี หลงัจากนั้น  



                                                                                                   
 
 
 

นาํท่านเดินทาง วหิารทานาลอ็ท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถ
ชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกัยาม 

เยน็  บริการอาหารเยน็  ณ หาดจมิบารัน 
พกัที่ ASTON DENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่ส่ี   เดนพาซาร์(บาหลี) –กรุงเทพฯ                                                         (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***อสิระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศัย*** 
09.30 น. พร้อมคณะท่ี ลอ้บบ้ีโรงแรม ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางจากท่ีพกั อาํลาเกาะสวรรคบ์าหลี ไปสนามบิน 

เดนปาชาร์ บาหลี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
11.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD2971 (ระบุที่นั่งบนเคร่ืองแล้ว) 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดเีช่นเดิม 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ  

มเีตยีงเสริม 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ  

ไม่มเีตยีงเสริม 
พกัเดี่ยว 

13 – 16 ก.พ. 57 22,999 บาท 22,999 บาท 21,999 บาท 4,000 บาท 
    

อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
-ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
-ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
-ค่าธรรมเนียมสมัภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้ าหนกัไม่เกิน 
20 กก. 
-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
-ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
-ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 
-ค่านํ้ าหนกัท่ีเกินพิกดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 3 USD ต่อวนั/ต่อ
ลกูคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 



                                                                                                   
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
1. บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบ

ต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
กาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การ
เจ็บป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมือง
ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

2. ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้น
เพ่ิมเติม ตามความเป็นจริง  

3. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
5. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  
6. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ี

บริษทัฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
8. กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท่้าน 

ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
9. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  

 
การจองทัวร์และการช าระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพ่ือสาํรองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้

ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมือ่ มหีลกัฐานการจองทัวร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามดัจ าทัวร์ เท่านั้น  
 


