
 

  



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ •  บาหลี • หาดจิมบารัน       (-/-/เยน็) 
10.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
13.25 น.             ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  

 

 
 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง** 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลา
ท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน 
(Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อม
ชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์
ในยามเยน็ ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงใน



 

ชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวน
มาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเ ลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขา้กนัดีกบักบั
น ้ าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น 

จากน้ัน      นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SUN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหล ี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สอง บาหลี • ยอ็กยาการ์ตา •เทวลัยปรัมบานัน •บุโรพุทโธ •วัดปะวน •วัดเมนดุต •ช้อปปป้ิง (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8440 
07.50 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา (เวลาท้องถิ่นที่ย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหน่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง  คือ

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย ตั้งอยูใ่นเขตชวากลาง ห่างจากเมือง
ยกยาการ์ตา ไปทางตะวนัออกประมาณ 18 
กิโลเมตร ตวัวดันั้นสร้างขื้นเม่ือราวปี พ .ศ. 
1390 แต่หลงัจากสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็
ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตาม
กาลเวลา จนเม่ือถึงปี  พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึง
ไดมี้การเร่ิมบูรณะวดัขึ้นมา การบูรณะของ
ส่ิงก่อสร้างหลกัส้ินสุดลงเม่ือปี  พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานนัถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและ
นบัไดว้า่เป็นหน่ึงในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียอาคเนย์  ตวัวดัโดดเด่นดว้ย สถาปัตยกรรม
และความใหญ่โตของปรางคซ่ึ์งมีความสูงถึง 47 
เมตร 

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์  คนไทยรู้จกั
ในช่ือ  บุโรพุทโธ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของ ประเทศอินโดนีเซีย  บริเวณภาค
กลางขอ งเกาะชวา  ตั้งอยูท่ี่เมืองมาเกอลงั  ห่าง
จากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 
40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหวา่งปี  พ.ศ. 1293 -
 1393 โดยบุโรพทุโธเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพชูาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและ

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
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%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
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%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1293
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1393
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9


 

ศาสนาพทุธ  บุโรพทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกในปี พ .ศ. 2534 องคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพทุโธเป็นมรดกโลก 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในช่ือว่า Candi 

Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่
ปฏิบตัิธรรมของพทุธศาสนิกชนที่มีการ
ตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์
แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตร
ที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอนัประณีตมาก
ขึ้น เม่ือหวนนึกวา่วดัน้ีสร้างขึ้นเม่ือ
หลายร้อยปีมาแลว้ ช่ืนชมฝีมือการ
ก่อสร้างวดัอนัน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิด ถึง
จุดประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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


 

ยงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งน้ีก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพทุธศาสนาที่
มีขนาดใหญ่กวา่อีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพทุโธ เช่ือกนัวา่ วดัทั้งสามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัใน
เชิงสญัลกัษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเช่ือมโยงน้ี
อยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งช้ีวา่วดัแห่ง
น้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานที่ประกอบพธีิฝังศพ แต่ไม่ อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีที่ถูก
ฝังไวท้ี่น่ีได ้

นําท่านชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยูห่่างจากบุโรพทุโธราว 3 ก.ม. เช่ือกนัวา่ ที่น่ีเป็นสถานที่ส าหรับท าพธีิบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญ่กวา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเม่ือขึ้นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลกั
จากหิน ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยูท่่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางดา้นขวาเป็นภาพ
สลกัของเทพเจา้ Kuwera อยูท่่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด 
จะเห็นพระพทุธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน์ และพระสารีบุต  จากนั้น  น าท่าน
เพลิดเพลิน ชอ้ปป้ิง ที่ MALIOBORO สถานที่ ชอ้ปป้ิงยอดนิยม ของยอ็กยาการ์ตา ใหท้่าน เลือกซ้ือของฝาก
มากมาย ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการ์ตา 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สาม      ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • วัดบราตัน •  นาขั้นบันได    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
08.00 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8441 

10.30 น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหน่ึงช่ัวโมง) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยีย่ม

ชมวัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) 

วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่
งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่
มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี  ตั้งอยูบ่ริเวณ
ริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะ
เป็นววิของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่ถือไดว้า่
ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์  โดย



 

สร้างเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศ
อินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี   จากนั้น  น าท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได (RICE TERRACE) 

เป็นนาขา้วที่สวยที่สุดและเป็นจุดชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นที่ 6ตารางกิโลเมตร
ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดที่เรียงกนัเป็นชั้นๆอยา่งสวยงามและท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได 

 
เย็น  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน       นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหล ี

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 
 
 
 
 



 

วันที่ส่ี      วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคนิตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์    
     (เช้า/กลางวันบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เยน็) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์หลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อ

น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้น
นิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและ
เพือ่เป็นสิริมงคลแก่ชีวติ สําหรับท่านที่ต้องการลงนํ้าพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มี
ประจําเดือนไม่สามารถลงไปในนํ้าได้  

 
 
 
 
 



 

และตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือ  ตลาด
ปราบเซียน  มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้
ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบ
สุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี 

เที่ยง เดินทางสู่ : หมู่บ้านคนิตามณี (KINTAMANEE) เป็น
หมู่บา้นณความสูง 1,500 เมตรซ่ึงท่านจะไดรั้บชม
ทศันียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) 

และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ที่หมู่บา้นแห่งน้ี  
     พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

  
จากน้ัน น าท่านชมปุราเบซากิห์ (Pura Besakih)นิยมเรียกกนัอีกช่ือวา่ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother 

Temple of Besakih)วดัที่ใหญ่ที่สุดมีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1และสาคญัที่สุดของบาหลีเป็นสถานที่



 

ท่องเที่ยวที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยอืนเป็นจานวนมากโดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขาไ ฟกุนุงอากุง (Mount 

Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์เป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลียงัถือเป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดเหนือวดัทั้งปวงมีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาลประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่งตั้งเรียงรายอยู่
เป็นขั้นๆกวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขาโดยวดัที่มีความส าคญัที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura 

PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง จากนั้น เดินทางสู่วัดเลมปูยางค์(Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมีความส า คญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้นมีววิทิวทศัน์ที่สวยงามของพื้นที่
ริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของบาหลีแต่ควรระวงัฝงูลิงแม็กแคก็ที่ดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

 
เย็น  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 
 



 

วันที่ห้า      บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรมบาหลีสวิงค์ Bali Swingใหท้่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการ
นัง่ชิงชา้โดยค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300บาท ใชเ้วลานัง่ประมาณ  5 นาที
หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย 

 
 
 
 
 
 



 

น า ท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura 

Tanah Lot)ที่มีช่ือเสียงที่สุดและเป็นจุด
ที่มีนกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของ
เกาะบาหลีวหิารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอก
ชายฝ่ังในเวิง้อ่าวอนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืนส่ิงที่ทาใหว้ดัแห่งน้ีมี
ความพเิศษเน่ืองจากเม่ือชมวหิารทานาต์
ลอตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมือน
ภาพของหอ คอยสีดาและไมช่้อใบที่ปก
คลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ย
ของภาพวาดจีน 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท้ี่น้ี ร้าน Krisna
ที่มีช่ือเสียงของบาหลี 

ได้เวลาสมควร     เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น.     เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่  SL 259 
23.05 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**หมายเหตุ  :   เวลาบินแต่ละพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้านท้ายรายการ  
หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง** 

************************************************************  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์.....บาหล ีบุโรพุทโธ บินภายใน 5 วนั 4 คืน 

วันเดินทาง จํานวน ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

14 – 18 เม.ย.63 24 SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 26,900 26,900 25,900 4,000 

17 – 21 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

18 – 22 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

19 – 23 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 



 

20 – 24 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

24 – 28 เม.ย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

05 – 09 พ.ค.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

22 – 26 พ.ค.63 24 SL258: 13.05-18.45 
SL259: 19.45-23.35 24,900 24,900 23,900 4,000 

23 – 27 พ.ค.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

01 – 05 ม.ิย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 – 09 ม.ิย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

13 – 17 ม.ิย.63 20 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 25,900 25,900 24,900 4,000 

14 – 18 ม.ิย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

16 – 20 ม.ิย.63 25 SL258: 13.25-18.40 
SL259: 19.40-23.05 23,900 23,900 22,900 4,000 

19 – 23 ม.ิย.63 30 SL258:13.25-18.40 
SL259:19.40-23.05 24,900 24,900 23,900 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป  แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง   ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง  15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


