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                                      ออกเดินทางต้ังแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นให้บริการและอ านวยความสะดวก 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
ม้ืออาหาร โรงแรม  

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว เช้า กลางวัน ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ (บาหลี )  - วิหารอูลูวาตู  – หาดจิมบารัน 
Bangkok - Denpasar (Bali) – Uluwatu Temple – Jimbaran Beach  

  ✓ 
The Villas at Ayana Resort 

***** 

2 

Wanagiri Hidden Hills  - เบดูกลัป์ – วดัอูลนัดานูบราตนั –Handara Gate วิหาร
ตานะห์ ล็อต   
Wanagiri Hidden Hills – Bedugul – Ulundanu Bratan – Handara Gate 
Tanahlot Temple   

✓ ✓ ✓ 

The Villas at Ayana Resort 
***** 

3 
วดัหลวงเบซากีห์–ภูเขาไฟคินตามณี–ทะเลสาบบาร์ตู - วดัตมัปะซีริงค ์
Besakih Temple – kintamane – Batur Lake  - Tampaksiring  

✓ ✓ ✓ 

The Villas at Ayana Resort 
***** 

4 
Floating Breakfast  - เดนปาซาร์ (บาหล ี)  - กรุงเทพฯ 
Floating Breakfast – Denpasar (Bali) -  Bangkok 

✓    

เดินทางตั้งแต่ มิถุนายน – ธันวาคม   2563 

 

GROUP & GO INDONESIA 
BALI CHECK IN  4D3N 

ราคา 

บาท/ท่าน 

.- 
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รถส าหรับ 4 ท่าน 

 
รถส าหรับ 5-8 ท่าน 

 
 

    วนัแรก  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์  - วิหารอูลูวาตู  - หาดจิมบารัน 
…… น.       คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.       ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 
…… น.       เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะเกาะ 

 หน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวักบัวฒันธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซ่ึง
ไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเทีย่วทาง8วฒันธรรมเป็นจ านวนมาก น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและพิธีการทางศุลกากร  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วิหารอูลูวาตูเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่โดยมีความสูง 70 เมตร วดัอลููวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้า
ผาทางใตสุ้ดของเกาะบาหลี  ซ่ึงวิหารแห่งน้ีไดมี้การสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมปู กรููตนั และ ดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชครั้ ง
บรรพกาล ว่ากนัว่าดงัห์ยงั นิราร์ตา เขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วดัน้ี ประตูผ่าซีก หรือ จนัดี เบนิตาร์ ของวดัน้ีไม่ธรรมดา
ตรงที่ดา้นขา้งสลกัเป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวดัชั้นทีส่อง ประจ ายามโดยรูปป้ันพระคเนศเศียรชา้งที่ผูค้นนบัถือว่า
เป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ หรือ เจโรอนั นั้นไดเ้ฉพาะผูท้ี่จะสวดบูชาเพื่อเทพแห่งทอ้งทะเล และ
นอกจากน้ีเราจะไดพ้บกบัฝูงลิงจ านวนมาก ซ่ึงอาศยัอยู่ภายในวดัแห่งน้ี  
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ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  @ Bawang Merah ริมชายหาดจิมบารัน  (1 ชุดต่อ 1 ท่าน  )  

บริการท่านด้วยอาหารเลิศรสด้วยร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษอิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ดและกุ๊งล๊อปสเตอร์ท่านละ 1 ตวั 
พร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติกริมชายหาดจิมบารัน  

  
                     น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก The Villas at Ayana Resort หรือทียบเท่าระดับ 5 ดาว ***** 
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วันที่สอง      Wanagiri Hidden Hills  - เบดูกัลป์ – วัดอูลันดานบูราตัน –Handara Gate –วิหารตานะห์ ล็อต   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Wanagiri hidden hill เป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดอีกที่หน่ึงของบาหลี ที่น่ีตั้งอยู่เรียบทาง
บนเขาดา้นล่างเป็นทะเลสาป สีฟ้าสวยๆละก็นัง่ Swingหรือชิงชา้ถ่ายรูปก็ ได ้
จากนั้นน าท่านสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี  เทือกเขา เบดูกัลป์ ผ่านชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว ระหว่างขึ้นบน
เทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัท์และปุระอนังดงามสองขา้งทางขึ้นภูเขา  
ชมต้นน ้าทิพยแ์ห่งพระศิวะที่ ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกส้ันๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน 
ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว ใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้ า มี
ลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผสักับ
อากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ให้ท่านไดพ้กัผ่อนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Handara Gate ประตูน้ีโด่งดังมากในแต่ละคนถ่ายออกมาคือสวย ดูอลงัการมีความเป็นบาหลี 
ที่น่ีจะอยู่ไปทางเหนือของบาหลี มีความหนาวนิดๆ แดดอ่อนๆ อยู่ไม่ไกลจากวดัริมทะเลสาบที่ช่ือ Ulun danu bratan 
temple ถา้ใครมาวดัน้ีก็ลองแวะมาถ่ายรูปกบัประตูน้ีได ้ 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต  วดัแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซ่ึง
เกิดจากการถูกคลื่นกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอนัประณีต
ของจีน คูหาที่รายรอบวดัคือที่อาศยัของงูศกัดิ์ สิทธ์ิ ซ่ึงอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เขา้ไปขา้งในได้
เฉพาะผูม้าสักการะเท่านั้น แต่นกัท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทศันียภาพที่งามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าได ้
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
                        น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Villas at Ayana Resort หรือทยีบเท่าระดับ 5 ดาว ***** 

               

วันที่สาม วัดหลวงเบซากีห์ – ภูเขาไฟคินตามณี – ทะเลสาบบาร์ตู – วัดตัมปะซีริงค์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดเบซากีห์ เป็นวดัที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไวห้ลายประการ นอกจากจะเป็นวดัที่ใหญ่

ที่สุด สวยงามที่สุด มีความส าคญัมากที่สุด ยงัเป็นวดัที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานที่สุด วดัแห่งน้ีถือเป็นมารดา ของมวล
วิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยงัถือว่าเป็นวดัที่ศกัสิทธ์ิเหนือวดัทั้งปวง วดัเบซากี 
เร่ิมสร้างใน ศตวรรษที่8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกให้เป็นวดัหลวงหรือ Mother of Temple  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานีที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และ
เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่าง สวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี
ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตวัของ  ภูเขาไฟดาเนา บาตูร์ ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่
บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงัคุกรุ่น  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                             น าท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน ้าพุศักดิ์สิทธิ์   ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบั บ่อน ้า   
                            ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้าผุดขึ้นมาตลอดเวลา เช่ือกนัว่าพระอนิทร์ทรงสร้าง  ขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพือ่สร้างบ่อ น ้า  
                            อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ว่ากนัว่าน ้าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ ท่านสามารถผ่านชม บา้นพกัของ  
                            อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้น 
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อิสระให้เวลาท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั 
พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน”  

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก The Villas at Ayana Resort หรือทยีบเท่าระดับ 5 ดาว ***** 

               

วันที่ส่ี  Floating Breakfast  - เดนปาซาร์ (บาหลี )  - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Floating Breakfast  

   จากนั้นให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสุ่สนามบิน 
......... น.  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี โดยสายการบินที่ท่านเลอื สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ .... 
......... น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
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สามารถซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
หรือจองออนไลน์ได้ที ่https://www.ynotfly.com/ 

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิ  

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของอินโดนีเซีย 
อัตรานี้รวม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาองักฤษ (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเที่ยวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น มาตรฐานท่านละ 40 USD  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทัถือว่า

ท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้งถิ่นให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาองักฤษเท่านั้น  
➢ ควรนดัหมายเวลากบัไกด์ทอ้งถิ่นหรือคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนกบัคนขบัรถ

ของท่าน 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ช่ือไกด์ทอ้งถิ่น พร้อมเบอร์โทรศพัท์ให้แก่ท่าน 
➢ จุดแรกที่นดัพบไกด์ทอ้งถิ่นโปรดสังเกตุป้ายช่ือของท่าน 
➢ ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครั้ ง 

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 
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ทราบล่วงหน้า 
เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการที่แสดงขา้งตน้ ต้องมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าที่ก าหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอ

ราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการ

หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั 

ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั 
ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการยืนยนัการส ารอง 
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไวใ้นโปรแกรม เพื่อ

ด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศที่ตอ้งท าวีซ่า) 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านได้ยืนยนัให้ทางบริษัทฯ กระท าการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยนัการส ารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการ

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
กรณีตัว๋ที่สามารถท ารีฟันด์ไดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ ง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา 

ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และ
ไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดย

จ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่า
กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัหรือคืนเงินได ้
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