
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

สัมผสัมนต์เสน่ห์ดนิแดนแห่งอารยธรรมโบราณ 

โดยสายการบนิไลอ้อนแอร์ 

Dinner สุดพเิศษ Sea food  ณ หาดจิมบารัน 

กาํหนดการเดนิทาง : ตุลาคม – มนีาคม 2561 

 
   

 

03.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 6 - 7 

เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนเดินทาง  

05.50 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL 258  

11.25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชาเทพ

เจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทร

อินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงาม     

ยิง่นกั จากนั้นนาํท่านเดินทางไป หาดจิมบารัน พร้อมรับประทานอาหารเยน็สุดพิเศษ ให้ท่านได้

วนัแรก     สนามบินดอนเมือง – เดนพาซาร์ (บาหล)ี –  วหิารตานาห์ลอต-หาดจิมบารัน            (-/L/D) 



ด่ืมดํ่าชมพระอาทิตยต์กริมทะเล(ความสวยงามข้ึนอยู่กบัอากาศของแต่ละวนั) ท่ีน่ีถือว่าจุดชม

พระอาทิตยท่ี์สวยงามแห่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาถ่ายภาพ 

คํ่า   บริการอาหารเยน็ เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน 

ท่ีพกั    Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่วดั  ฮินดูท่ีสําคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ 

(Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็น

วดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้ง

ลดหลนักนัไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่

ตรงกลาง ทุกๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆ คนจะตอ้งแต่งกายตามธรรม

เนียมปฏิบติัของชาวบาหลี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซ่ึงมีความสูงมากท่ีสุดบนเกาะ

คือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรกสําหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟ

กูนุงอากุงดว้ย นาํท่านเดินทางไป BATIK GALUH ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพน้ท ์ผา้บา

ติก ชมการสาธิตการทาํผา้บาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน ชมผา้บาติกท่ีเป็นของ

ชั้นเยี่ยมท่ีส่งออกจาํหน่ายทัว่โลก จากนั้นนําท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บน

ระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ 

ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวัของภูเขา

ไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู ่มีความสูงเหนือ

ระดบันํ้าทะเล 1,717 เมตร นาํท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขาท่ามกลาง

ธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็สบาย ผา่นหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะ

บาหลี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ี

ชะมดรวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  

วนัทีส่อง     BATIK GALUH –วดัเบซากห์ี – คินตามณ ี-ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ- เทมภัคศิริงค์       (B/L/D) 



หลงัอาหารหลงันาํท่านเดินทางสู่วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอมัปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 

13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้นํ้ ามาจาก

ภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลี ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครไดอ้าบนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษา

โรคภยัและจะทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบ

สไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชม

บา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตวัวิหารจากนั้นเพลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผา้พนัคอ 

ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %) 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่   Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า   

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น. พร้อมกนัท่ี ล็อบบ้ีโรงแรมได้เวลานาํท่านออกเดินทางจากท่ีพกั อาํลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อ

เดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

13.20 น. นาํท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที ่SL259 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

-------------------------- ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ -------------------------- 

 อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

พฤศจิกายน  : 10 – 12 // 24 – 26 13,999 13,999 12,999 4,000 

ธนัวาคม : 3 - 5 14,999 14,999 13,999 4,000 

ธนัวาคม  : 23-25 วนัคริสตม์าส 13,999 13,999 12,999 4,000 

30 ธนัวาคม – 1 มกราคม วนัปีใหม่ 17,999 17,999 16,900 6,000 

มกราคม : 12 – 14 13,999 13,999 12,999 4,000 

วนัทีส่าม      เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ                                                                                 (B/-/-) 



กมุภาพนัธ์ : 10-12  13,999 13,999 12,999 4,000 

มีนาคม : 2 – 4  17,999 17,999 16,999 6,000 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 

-ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 

-ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 

-ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

-ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้าหนกั

ไม่เกิน 20 กก. 

-ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

-ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ

เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั

ประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 

-ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 

-ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 

-ค่านํ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 

-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนั/ต่อลูกคา้ 

1 คน 

-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ  

**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึนผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

นั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง  

**บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้ 

**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   

**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  

**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุก

กรณี 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 



บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปล่ียนแปลง

กาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออก

เมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

การจองทวัร์และการชําระเงิน   

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 8,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  

2. กรุณาส่งสําเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสํารองท่ีนัง่สายการบิน อายุเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน 

โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเม่ือ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจําทวัร์ เท่าน้ัน  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนั

เวลาท่ีบริษทัฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

• กรณีท่ีบริษทัฯได้ทาํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ี

เหมาะสม  


	การจองทัวร์และการชำระเงิน

