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07.00 น. พร้อมกันทสี่ นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว C ประตูทางเข้าที่ 2 เจ้าหน้าที่บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ สะดวกแก่ท่าน 
09.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมูิ โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่TG431 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบนิงรูารยั ประเทศบาหลี หลังจากผ่านพิธศีุลกากร และผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระแลว้ นาเดินทางสู่ เมืองอบูุด

DAY 1



ค่่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก บริการท่านด้วยเมนู พื้นเมือง 

GRILL TEPI SAWAH



ARYADUTA BALI KUTA 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น่าท่านเดินทางชม นาข้าวขั้นบันไดหมู่บ้านเตกัลลาลัง (TEGALALANG RICE TERRACE) เป็นแปลงนาที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน

เตกัลลาลัง ด้วยภูมิ ประเทศแบบภูเขา ช้าวบ้านจึงต้องปลูกพันธุ์ข้าวแปลงนาแบบขั้นบันไดลดหลั่น เป็นจุดท่ี นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพและชมววิจุดหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่อ่อนโยนผ่อนคลาย เงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบาหลี 

DAY 2



น่าท่านเดินทางสู่ คินตามณี (KINTAMANI) พื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ตั้งอยู่ บนภูเขาสูง สามารถมองเห็นภูเขาไฟคินตามานี 

ภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 บนเกาะบาหลี และทะเลสาบบาตูรไ์ด้อย่างชัดเจน พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวบ้าน มีร้านอาหาร จานวน
มาก นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับประทานอาหารอร่อยๆพร้อมชมวิวสวยๆ 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร LAKE VIEW RESTAURANT พร้อมชมวิวทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

LAKE VIEW RESTAURANT



น่าท่านเดินทางสู่ วัดน้าพุศักสิทธิ์ หรือ ปุราเตียต้าเอ็มพูล (PURA TIRTA EMPUL) เป็นเป็นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมือง เทมภัคสิริงค์
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วัด แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราว ปีคศ.962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา ซึ่งมีจุด ไฮไลทค์ือ บ่อน้าพุ ศักด์ิสิทธิ์ เป็นน้าพุจาก
ธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้าใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี ชาว บาหลีมีความเชื่อกันว่า น้าพุธรรมชาติ เตียต้า เอ็มพูล แห่งนี้ พระอินทร์เป็นผู้
บันดาลให้เกิด น้าพุ ถ้าได้อาบน้า และดื่มกินจะเป็นสิริมงคล และขับไล่ส่ิงเลวร้าย ทั้งยังช่วยรักษาโรคภัย ต่างๆ ได้ 



จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ BALI SWING หนึ่งในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมา ท่องเที่ยวเกาะบาหลี นาท่านท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่ง
ชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงชา้โดยมีฉากพื้นหลังธรรมชาติอันสวยงาม 



ค่า บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร MANISAN RESTAURANT ที่พัก DESA VISESA UBUD RESORT หรือเทียบเท่า 



น่าท่านเดินทางสู่ วดัอูลันดานูบราตัน (PURA ULAN DANU BRATAN) เป็นวัด ทางศาสนาพุทธ-ฮินด ูตั้งอยู่บริเวณกลางนา้ริมทะเลสาบบราตัน ที่มีลักษณะโดดเด่น
และมี ชื่อเสียงมากในเกาะบาหลี สร้างขึ้นโดยกษตัริยร์าชวงศ์เมง็วใีนป ีพ.ศ. 2167 ด้านในมีเทวลัยที่ งดงามที่สุดแห่งหนึง่ในศิลปะบาหล ีสร้างเป็นอาคารทรงเมรุทีต่ั้งอยู่บน
เกาะเล็กๆกลาง ทะเลสาบบราตัน หลังคาเทวลัยมงุด้วยฟางมคีวามสงู 11 ชั้น 

DAY 3



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ MENTARI RESTAURANT 

MENTARI RESTAURANT



นาท่านสู่ วัดปุราทามันอายุน (PURA TAMAN AYUN) เป็นวัดที่มีความสวยติด อันดับอีกแห่งหนึ่งของ
เกาะบาหลี ในอดีตเคยเป็นวังเก่าสร้างตอนศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์
ราชวงศ์เม็งวี มีศิลปกรรมสไตล์บาหลีโดดเด่นสวยงาม กาแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลัก
ลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง สิ่งก่อสร้างด้าน ใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ
บาหลี มีสระน้าล้อมรอบ 

ค่า ม้ือพิเศษ !! นาท่านนั่งเรือรับประทานอาหารดินเนอร์พร้อมชมพระอาทิตย์ 
ตกดินกับบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเรือ 



ที่พัก ARYADUTA BALI KUTA หรือระดับเทียบเท่า 



น่าท่านสู่ วัดทานาล็อต (PURA TANAH LOT) วัดศาสนาฮินดูท่ีตั้งอยู่บนชายหาด ริมทะเล 1 ใน 7 ของเกาะบาหลี สร้างโดยนักบวชฮินดู ช่ือว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัย 
ศตวรรษที่ 11 วัดทานาห์ลอตสร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้าข้ึน จึงดูเหมือนวัดอยู่ กลางทะเล เวลาน้าลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดท่ีมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม 

DAY 4



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินงูรารัย เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 432 

20.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 





เงื่อนไขการช่าระเงิน
การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่าท่านละ 20,000.- บาท

• ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด
• ช่าระโดยเงินสด
• ช่าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนา่ฝากมายงัเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ช่ือบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอก็เชน ทาวเวอร์)  เลขที่  639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวนั
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์     เลขที่  081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

การจ่ายส่วนทีเ่หลอื” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 21 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั 
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ENGLISH SPEAKING GUIDE)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไวใ้นรายการ
2. ค่าเดินทางโดยมหีัวหน้าทัวร์
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม
5. ค่าท่าหนังสือเดินทาง



การยกเลิก  :  
กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจา่
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวตัิความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, 
ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีม่ีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปทา่งาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมใิช่การทอ่งเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางสา่หรบัทา่นที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่มเีด็กทารกอายุต่่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจ้งใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พือ่หาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัรค์ณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่เปน็พระภิกษุสงฆห์รอืนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจา่ภายในระยะเวลาที่กา่หนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางทา่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ



9. ในกรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า 
หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ทา่นขอเปลี่ยนตัวผู้เดนิทาง
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนยีมการยื่นวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวซี่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดินทางเข้าหรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลกิเที่ยวบิน
13. ส่าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด่าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งใหบ้รษิัทฯ
ทราบก่อน เพื่อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์นัน้ๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือต๋ัวหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยนืยนัดังกลา่ว แล้วต่อมาทัวร์นัน้ ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรบัค่าใช้จา่ยที่เกดิขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นวา่รายการท่องเทีย่วดังกลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลีย่นแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทอ่งเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งใหบ้รษิัทฯ ทราบ
ก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ่าเป็นหรอืสุดวสิยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค่านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สดุ



15. สถานที่ท่องเที่ยวทีร่ะบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปดิท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลีย่นรายการเพือ่ให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอ่ืนใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมใหแ้กท่่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพยส์ินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเที่ยวเอง
17. ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกลา่วในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย
18. ต่าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที่นัง่ไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่
ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหด้ีทีสุ่ดภายใต้ลักษณะต่าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมูค่ณะที่สายการบนิจดัให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ใหบ้รกิารแก่ทา่นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเทีย่วพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


