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เราลดใหท้ันททีา่นละ 1,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

 
 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิๆ 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะ

บรรยาย 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) 

 ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของพทุธสถานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก“บโุรพทุโธ” 

 นําชมวดัศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในบาหล ี“เบซากหิ”์ 
 ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 
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 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิน่ทา่นละ 500 GR 
 ชมิเมนเูป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 รวมคา่ต ัว๋ภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บาหล ี– Garuda Wisnu – วหิารอลูวูาต ู– หาดจมิบารนั (D)  

05.30 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิท ีTG431  

14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ี

หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาว

สวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ นําทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชม

อนุสาวรยีม์หาภารตะ, สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้

แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภา

รตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาด

ใหญค่รึง่ตัว จําลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูป้ันพระ

วษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพ

การดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 

150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้ง

โดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นีย้ังใชจั้ดแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหล ีเชน่ 

ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความ

งดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิ

ทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกัน

ทีว่หิาร (กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     
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คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนกูุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตาม

ชายฝ่ัง  

พกัที ่Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ยอรค์ยาการต์า – มหาเจดยีบ์โุรพุทธโธ - วดัปะวน – วดั
เมนดตุ– วงัสลุตา่น – พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ – วดัพ

รามนนัต ์(BLD) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนา

พทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์เป็นสถปูแบบ

มหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพทุธศักราช 1393 ตัง้อยู่

ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑ ุทางฝ่ังขวาใกล ้

กับแมน้ํ่าโปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตกเฉียง

เหนอื 40 กโิลเมตร มหาสถปูบโุรพทุโธ อันงดงามนัน้

รังสรรคข์ ึน้ดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเป่ียมลน้ตอ่

พระพทุธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแตล่ะชิน้

ไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัีย

ถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา 

มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รปูทรงดา้น

ฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะ

ดา้นมบีันไดและซุม้ประตขู ึน้สูม่หาเจดยี ์ซึง่มทัีง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็น

รปูสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 มลีักษณะเป็นรปูทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ 

ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ ่4 ขัน้ กําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็น

ภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกับความสขุ 

สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บ สว่นนีจั้ดอยูใ่นขัน้กามภมู ิในสว่นทีส่อง 

คอืสว่นบนของฐานนัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีปูสลักเรือ่งราวเกีย่วกับพทุธประวตั ิ

และชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้รปูภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษย์

หลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่นของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รง

ระฆงัควํา่ จํานวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรปู ตัง้เรยีงรายอยู ่3 ระดับ 

โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่เป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพทุโธ จํานวน 72 นัน้ 

หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐาน

พระเจดยีท์ีเ่ป็นรปูบัวผลบิานนัน้บง่บอกถงึการรูต้ ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งค์
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ใหญนั่น้ภายในไมไ่ดบ้รรจสุ ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความวา่ง อันถงึทีส่ดุของนพิพาน

แลว้ ยอ่มไรล้ักษณ์ ไรร้ปูรอยใดๆ ในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้อรปูภมู ิทีม่นุษยไ์มผ่กูพันกับ

ทางโลกอกีตอ่ไป จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทํา

เครือ่งเงนิอยา่งละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทีป่ระณีต จากนัน้นําทา่นชม วดัปะวน (Candi 

Pawon) หรอื เป็นวดัทีไ่ดส้รา้งขึน้เป็นทีส่ําหรับเก็บน้ําศักดิส์ทิธิเ์พือ่ชําระลา้งจติใจ

กอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุรพทุโธ จากนัน้นําทา่นชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut) 

ซึง่ถอืเป็นวดัทีเ่กา่แก ่โดยสนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลีย่กันกับบโุรพทุโธ โดย

กษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแหง่นีต้ัง้อยูท่ีห่มูบ่า้น 

Mendut หา่งจากกลุม่วดับโุรพทุโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงู

คลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วดัแหง่นี้ถกูคน้พบในปี 1836 อยูใ่นสภาพ

ซากปรักหักพังจนกระท่ังไดรั้บการบรูณะในปี 1897 ในปัจจบุันยังมพีระสงฆจํ์าพรรษา

อยูใ่นวดันี ้ซ ึง่ในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธ นักโบราณคดก็ีพากันประหลาดใจที่

พบวา่ วดัทัง้ 3 แหง่นี ้ตัง้อยูใ่นตําแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน ทําใหนั้กโบราณคดี

สว่นหนึง่เชือ่วา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึง่ของบโุรพทุโธ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่น ชมวงัสลุตา่น ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่ของล้ําคา่ในวงัและเครือ่งใชต้า่งๆ

กอ่นทีก่ษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลีภ้ัยและเปลีย่นการปกครอง ชมวงัเมกกะลังและเครือ่ง

บรรณาการตา่งๆ  และหอ้งเก็บโบราณวตัถแุละสิง่ล้ําคา่สมัยกอ่น  ประวตัติา่งๆทีม่ี

ความเป็นมาน่าศกึษาและมคีา่ของอารยธรรมชวาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับสญัลกัษณ์ที่

ประตวูงั จากนัน้นําทา่นสู ่พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ มี

ความสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวงัท่ัวไป เนือ่งจากโดยบรเิวณรอบของวงัจะ

มน้ํีาลอ้มรอบวงั และมคีวามสวยงามแตกตา่งกันจากพระราชวงัอืน่ ๆ   ซึง่เลา่กันวา่ใน

อดตีชาวบา้นมักจะสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยใกลก้ับแหลง่น้ํา และอยูต่ามซอกซอย และใตด้นิ 

เพือ่ความสงบรม่เย็นในการดํารงชวีติ  
 จากนัน้นําทา่นชม วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เป็นตํานานเรน้ลับแหง่เทพเจา้ฮนิดทัูง้สาม ชมตน้กําเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์ี่

เรยีงรายกันอยา่งงดงามชมโบราณสถานทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม

มหัศจรรยตํ์านานเทพแหง่ฮนิด ูจากนัน้นําทา่น  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางไปสนามบนิเดนปารซ์า เมอืงบาหล ี

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดนพาซาร ์โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

    นําทา่นเขา้พกัที ่รร. ในเกาะบาหล ี
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วนัวนัทีส่ามทีส่าม  บารอง แดนซ ์บารอง แดนซ ์––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี––  เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาเบดูกลัป์ ––  วดั วดั UUllaann  
DDaannuu  ––  ชมพระอาทติยต์กดนิทีว่หิารตะนะล็ชมพระอาทติยต์กดนิทีว่หิารตะนะล็อท อท ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง “หมูบ่า้นบาตบูรัูน” ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของ

บาหล ี“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยราํระบาํสงิโตเทพเจา้ เทพเจา้แหง่ความด ี

และรงัคา วญิญาณรา้ย ระบาํกรชิ การแสดงวง “เมกะลนั” มโหรขีองบาหล ี

และเรือ่งราวนา่สนกุสนานเกีย่วกบัตาํนานเทพเจา้เร ือ่งราวตา่งๆ ทีน่ําเสนอ 

สนกุสนานกบัตวัละคร หลงัจากน ัน้ขอเชญิทกุทา่นไดถ้า่ยรปูหมูก่บันกัแสดง

เป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้นําทา่นชม วดัทามาอยนุ(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัที่

สวยงามมาก มน้ํีาลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นํา

ทา่นชมสถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวดัในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชม

ภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมอืงโดยชาวบาหล ี เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขาเบดกูลั 

เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดท ัง้ปี ชมสวนผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ 

ทัศนยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละปรุะอันงดงาม

สองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Labhaga 

บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์รูดุาน ูซ ึง่งดงามดว้ยพันธ์

ไมแ้ละดอกไม ้ตน้น้ําทพิยแ์หง่พระศวิะ ที ่วดัเบระ

ดาน ชมทะเลสาบทีง่ดงามรมิวดัเบระดาน ใหท้า่น

ไดพั้กผอ่นละถา่ยรปูตามอัธยาศัย ชมแทน่บชูาพระ

ศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอด

ทัง้ปี จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลาง

สมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กันวา่มงีเูทพเจา้ลาย

ศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิาร

และหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งในศตวรรษที ่

16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบํ่าเพ็ญศลีภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาว

บาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยทําละครดงั ดอก

แกว้การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์ร ือ่งตา่งๆ  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่Best Western Anyar / Harris River View Hotel / Eden Kuta  หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่ ี ่ วดัเบซากหิ ์– เทอืกเขา Kintamani – วดัเทมพาสริงิค ์นํา้พุ

ศกัดิส์ทิธ ิ ์– วดัถา้ชา้ง  (BLD) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสูว่ดัเบซากหิ ์ (หากวดัปิดเนือ่งจากความ

ปลอดภัย จากเหตภุเูขาไฟ ขอเปลีย่นโปรแกรมเป็นวดับารต์รู์

แทน) ไดช้ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุ และถอืวา่

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุเหนอืวดัทัง้ปวง วดัเบซากหีต์ัง้อยูใ่นเขตเมอืง

การังกาเซ็มคนทีน่ีย่กใหเ้ป็นวดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืง  มี

อาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ย

รวมอยูด่ว้ยกันถงึ 22 วดัตรงกลางค ื อวดัใหญส่ดุ โดยมฉีาก



 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

หลังเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูทีส่ดุในบาหล ีเพิง่ระเบดิครัง้

สดุทา้ยเมือ่ปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์น้ วดัทีใ่หญท่ีส่ดุ สําคัญทีส่ดุตัง้อยูต่รง

กลางมนีามวา่ วดัเปนาทารัน อากงุ วดันีจ้ะคกึคกัมากทีส่ดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึง่ๆจะ

จัดกันถงึ 50 ครัง้ ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ีพากันแหแ่หนมาทํา

พธิทีา่มกลางความงามของววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทีน่่า

ประทับใจเป็นฉากเบือ้งหลัง  วดัเบซากหิต์ัง้อยุบ่นความสงู 1000 เมตรเหนอื

ระดับน้ําทะเล บนเสน้ทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ ชว่งเวลาเทีย่วชม

เหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมือ่เริม่สายขึน้เรือ่ยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลมุจน

ไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทัง้ยังคลาคลํา่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วที่

พากันมาชืน่ชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกัน แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็นวดัสําคัญ

ทีส่ดุของบาหลก็ีตามท ีแตม่เีรือ่งน่าผดิหวงัหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเทีย่วจะ

ถกูกันไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่วชมภายในไดเ้หมอืนทีอ่ืน่ๆอทัีง้ยังตอ้งแขง่กบัเวลา

กอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็นวดัใหญ ่ใชป้ระกอบพธิสีําหรับชน

ชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่มไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด กอ่นเดนิทาง

ขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีฟุเฟ่ต ์ณ 

ภตัตาคารลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

บา่ย นําทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนงุอา

กงุ ภเูขาไฟทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่ถติยข์องมวลเทพ

เจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทุ

อยูต่ลอดเวลา ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบ

น้ําจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพทีง่ดงาม

ราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สูว่หิาร

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 

เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ 

ชมบอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนั

หมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละมหศัจรรย ์ทําเนยีบ

ประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ้ําเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุง่จากปาก

ปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอื

อาบน้ําทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้)  

ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้

โดยมฉีากหลังธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ 

รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร Bebek Dirty Duck 
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วนัทีห่า้ Shopping – กรงุเทพฯ   (BL) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 จากน ัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับบา้น 

 นําคณะแวะถา่ยรปูทะเลบาหล ีณ หาดทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ NUSADUA / KUTA 

เทีย่ง นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะทีง่ดงาม  

   ......... น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG432 

19.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

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

 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 
OCT-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  

0850-1415 
TG432 

1610-1925 

11-15 OCT 2018 
วนัหยดุยาว 

33,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  
0850-1415 

TG432 

1610-1925 

19-23 OCT 2018 
วนัหยดุปิยมหาราช 

33,999.- -10,000 7,900.- 

NOV-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  
0850-1415 

TG432 

1610-1925 

22-26 NOV 2018 
 

32,999.- -10,000 7,900.- 

DEC-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  

0850-1415 
TG432 

5-9 DEC 2018 
วนัหยดุยาว 

33,999.- -10,000 7,900.- 



 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

1610-1925 

TG431  

0850-1415 

TG432 
1610-1925 

20-24 DEC 2018 33,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  
0850-1415 

TG432 

1610-1925 

26-30 DEC 2018 
วนัหยดุปีใหม ่

33,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  

0850-1415 

TG432 
1610-1925 

27-31 DEC 2018 
วนัหยดุปีใหม ่

34,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  
0850-1415 

TG432 

1610-1925 

28 DEC – 1 JAN 2019 
วนัหยดุปีใหม ่

35,999.- -10,000 7,900.- 

TG431  

0850-1415 

TG432 
1610-1925 

29 DEC – 2 JAN 2019 
วนัหยดุปีใหม ่

35,999.- -10,000 7,900.- 

 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืเต็มจํานวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

 

***ขอความกรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 
ช.ม. หลงัจากทาํการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สาย

การบนิจะเขม้งวดเรือ่งกาํหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  



 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดทํ้าประกันอบุตัเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น้ําหนักทีเ่กนิพกิัด /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวร์

ตามความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วนัที ่19 กันยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชําระเพิม่เตมิ  
 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หาก
ชําระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป 
** กรณีตอ้งการชําระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / 
การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การ
จลาจล  เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรง
หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การ
ตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


