
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาหล-ีบโุรพธุโธ- วดัเบซากยี ์  5 วนั 3 คนื (FD-AIR ASIA) 

ชมเมอืงแหง่ธรรมชาต ิทีบ่าหล-ีกนิซฟีู้ ดทอ้งถิน่ ชมวดัเบซากยี ์วดัทีส่ าคญัทีส่ดุในบาหล ี

เขา้สกัการะศาสนาสถานสดุอลงัการทีบ่โุรพทุโธ 

 บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA 

 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 

 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 

 ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของพุทธสถานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก“บโุรพทุโธ” 

 ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 

 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 

 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสสไตลบ์าหล ี

 ชมทศันยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้แลว้) 

 รวมคา่ต ัว๋ภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 

12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยโปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

ส าคญั !!! คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ทา่น  

ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง  ยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 



 

 
วนัแรก กรงุเทพ -  บาหล ี- อนสุาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอลูวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  (-/L/D) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหรั์ย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนึง่ช ัว่โมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสเมนอูาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอลูวูาต(ูPuraUluwatu) 

 หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในบาหลทีีถู่กสรา้งขึน้ตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอลููวาตูสงูตระหง่าน

เหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นหนา้ผาทีม่คีวามสงูถงึ 76 เมตรเป็น

วัดหลักประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทุกคนเคารพบชูา สองขา้งของวัดมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่น

ไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตัดกบัทอ้งทะเลสคีราม น าทา่น

ชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปั้นของพระวษิณุและ

นก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญ โปรเจคใหญข่องทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจ่ัดงาน พักผอ่น

สถานที่แห่งนี้สรา้งตามความเชือ่ของศาสนาฮนิดูที่ชาวบาลีกว่ารอ้ยละ90ใหค้วามนับถือมากที่สุดและเป็น

ศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ีสวนนี้สรา้งขึน้เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทีค่น

ไทยเรยีกวา่ พระนารายณ์กบัครฑุ มรีปูปัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครฑุอันงดงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

โลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่นรูปปั้นครฑุ

อยูด่า้นหลังรูปปั้นพระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรูปปั้นแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกี

ขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล 

 ของสดสดทีจั่บจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปครึง่เสีย้วพระจันทรใ์นยามเย็น

ปัจจุบัน หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ีนอกจากนี้บนหาดยังมรีา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยู่

เรยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม ่ไมว่่าจะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา 

หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนัดกีบักบัน ้าจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง บาหล ี - ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงัสลุตา่น - ปราสาทสวนน า้ – บโุรพุทโธ – วดั

ปะวน - วดัเมนดตุ  (BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ปบโุรพทุโธ  วนัทีส่องฟรเีดย ์ลกูคา้อสิระ ทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 

ส าหรบัลกูคา้ทีไ่ปบโุรพทุโธ  

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

……… น. ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิ....... เทีย่วบนิที ่…….. 

……… น. เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 

 น าท่านชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คือเทวสถานในศาสนาฮนิดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อนิโดนีเซยี ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง ห่างจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวันออกประมาณ 18 กโิลเมตร ตัววัดนัน้

สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลังจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตัววัดก็ถกูทอดทิง้และถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมตาม

กาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเริม่บูรณะวัดขึน้มา การบูรณะของสิง่ก่อสรา้งหลัก

สิน้สดุลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้่าเป็นหนึง่

ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตัววัดโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โต

ข อ ง ป ร า ง ค์ ซ ึ่ ง มี ค ว า ม สู ง ถึ ง  47 เ ม ต ร  เ ยี่ ย มชมพร ะ ร าช ว ัง สุ ล ต่ า น (SultanPalaceหรือ

KratonNgayogyakarta) สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม. โดยสลุต่านฮาเมงกบูโูวโน ที ่1 

ตามคตแิบบฮนิด ูซึง่สมมตวิา่พระราชวังเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมปีระต9ูชัน้หมายถงึทวาร

ทัง้9ของมนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวังแหง่นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดัชต ์ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทับ

ของสุลต่านยอกยาการต์าตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน(ในปัจจุบันนี้ไม่ไดป้ระทับอยู่ถาวรแลว้)ภายในพระราชวังมี

สถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัดหอ้ง

ตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดรั้บรูแ้ละมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่น

พระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 จากนัน้ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนน า้ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแหง่นีถ้กู

สรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แต่สมัยสลุต่านองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิน้ตอนสมัยสลุต่านองคท์ี่

2 ชื่ อ ข อ ง  TamanSari ม า จ า กภ าษาช ว า โ ด ยค า ว่ า  taman หม า ยถึ ง  ส ว น  ห รื อ ส ว นส า ธ า รณ ะ

และ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดังนัน้ ชือ่ของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแหง่ความสวยงามที่

เต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้า ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที ่1 ทะเลสาปSegaranอยู่

ทางทศิตะวันตก สว่นที ่2 ทีส่ าหรับอาบน ้า อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกว่า UmbulBinangunสว่น

ที ่3 ไดส้ญูหายไปแลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้อยูท่างทศิใตข้องทีอ่าบน ้า สว่น

ที ่4 อยูท่างทศิตะวันออก  เดนิทางสู ่มหาสถูปโบโรบูดรู ์หรอื บาราบดููร ์คนไทยรูจั้กในชือ่ บุโรพุทโธ เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั ้งอยู่ที่เมืองมา

เกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียง เหนือราว 40กิโลเมตรสรา้งขึ้นระหว่างปี  พ.ศ. 

1293 - 1393 โดยบโุรพทุโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวัดของกมัพชูาซึง่เป็น

ทัง้ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละศาสนาพทุธ บโุรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพุทโธเป็นมรดกโลก สกัการะ วดัปะวนหรอืที่

รูจ้กักนัในชือ่วา่ Candi Pawonมขีนาดเล็กแตเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมของพทุธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทาง

สถาปัตยกรรมทีส่มบูรณ์แบบคุณจะประทับใจในความสมมาตรทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้เมือ่

หวนนกึว่าวัดนี้สรา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชมฝีมอืการก่อสรา้งวัดอันน่าทึง่ขณะครุ่นคดิถงึจุดประสงค์

เริ่มแรกในการก่อสรา้งวัดที่ยังเป็นปริศนาลกึลับมาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่9

เชน่เดยีวกับวัดทางพุทธศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่กว่าอกีสองแห่งคอื วัดเมนดุตและวัดบโุรพุทโธ เชือ่กันว่า วัดทัง้

สามแห่งนี้มคีวามเกีย่วพันกนัในเชงิสัญลักษณ์ เนื่องจากสรา้งในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกนั แต่ยังไมท่ราบ

ถงึลักษณะของความเชือ่มโยงนี้อย่างแน่ชัดรวมถงึวัตถุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดปะวน อย่างไรก็ด ีมี

หลักฐานบางอย่างบง่ชีว้่าวัดแห่งนี้เคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แต่ไม่อาจระบุ

ตัวตนของกษัตรยิห์รอืราชนิทีีถ่กูฝังไวท้ีน่ีไ่ด ้น าทา่นชมวดัเมนดตุ Candi Mendut ซึง่อยูห่า่งจากบโุรพทุโธ

ราว 3 ก.ม. เชือ่กนัวา่ ทีน่ีเ่ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิว์ัดเมนดดุตใหญก่วา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ขึน้

บันไดไปบนวัดเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Haritiเทพแห่งความ

โชคดอียูท่า่มกลางเด็กๆขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา้Kuweraอยูท่า่มกลางเด็กๆ และกระสอบที่

เต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวัดเมนดดุ จะเห็นพระพุทธรูป หรอืพระศากยมนุี ขนาบขา้งดว้ยพระโมค

คัลลาน ์และพระสารบีตุ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 

......... น. ออกเดนิทางสู ่บาหล ีโดยสายการบนิ............. เทีย่วบนิที ่………….. 

.......... น. เดนิทางถงึ บาหล(ีเวลาทอ้งถิน่บาหลเีร็วกวา่ย็อกยาการต์าหนึง่ช ัว่โมง) 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม บาหล ี– วดัเม็งว ี- วดัอลุนั ดาน ู- น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA  HEAVEN GATE – วหิาร

ทานาลอ้ต (BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายุน) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิ์

แห่งราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านัน้ถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่ี

ความสวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอันงดงาม หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมนุดุค

หมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึง่ไดรั้บความนิยมและกลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE 

เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเสน้ทางสู่ความสงบสุขและเป็นอกีนึงที่ไฮไลท์ที่คนรยิมมาและมชีือ่เสยีงอย่างมาก 

หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้

ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้

ภเูขา 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม วดัอลุนั ดาน ูอยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบ

ราตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี

ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสูงทีร่ยีกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะได ้

สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี วัดแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลัง ฉากหลัง

คอืทุง่นาขัน้บนัไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาติ



 

 
แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอด

เขาคนิตามณี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การล่องเรอื และภายเรอื

ในทะเลสาบ น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอนัศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพ

เจา้แหง่มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถ

ชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ วดัเบซากยี ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ –บาหล ีสวงิค ์Bali Swing- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมิกาแฟขีช้ะมด 

– วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

  Highlight  น าท่านเขา้ชมวดัเบซากหิ์ ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความส าคัญที่สุด และถือว่า

ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดเหนือวัดทัง้ปวง วัดเบซากหี์ตัง้อยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่นี่ยกใหเ้ป็นวัดหลวงหรือวัด

คู่บา้นคู่เมอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดใหญ่นอ้ยรวมอยูด่ว้ยกันถงึ 22 วัดตรงกลางคอื

วัดใหญ่สุด โดยมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟกนุุง อากุง ดว้ยความสูง 3142 เมตร สูงทีสุ่ดในบาหล ีเพิง่ระเบดิครัง้

สดุทา้ยเมือ่ปี 2506 ในสว่นของวัดเบซากหินั์น้ วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุ ส าคัญทีส่ดุตัง้อยูต่รงกลางมนีามวา่ วัดเปนาทา

รัน อากงุ วัดนี้จะคกึคักมากทีส่ดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึง่ๆจะจัดกนัถงึ 50 ครัง้ ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กาย

สไตลบ์าหล ีพากันแห่แหนมาท าพธิที่ามกลางความงามของววิทวิทัศน์แบบพาโนรามา่ตลอดจนภาพของภเูขา

ไฟทีน่่าประทับใจเป็นฉากเบือ้งหลัง  วัดเบซากหิต์ัง้อยุบ่นความสงู 1000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล บนเสน้ทาง

ขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ ชว่งเวลาเทีย่วชมเหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมือ่เริม่สายขึน้เรือ่ยๆเมฆ

หมอกจะพากนัมาปกคลมุจนไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทัง้ยงัคลาคล ่าไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วที่

พากนัมาชืน่ชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกนั แมว้ัดเบซากหิถ์อืเป็นวัดส าคัญทีส่ดุของบาหลกี็ตามท ีแต่

มเีรือ่งน่าผดิหวังหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเทีย่วจะถกูกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่วชมภายในไดเ้หมอืนที่

อืน่ๆอทีัง้ยงัตอ้งแขง่กบัเวลากอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผม่าปกคลมุตรงกลางซึง่เป็นวัดใหญ ่ใชป้ระกอบพธิสี าหรับชน

ชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่มไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดูเขา้ไปอยา่งเด็ดขาด เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกิน าทุก

ท่านชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของทีบ่าหล ีเดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่

ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรมอันสนุกสนาน ทา้ทายความตื่นเตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสูงและท่าน

สามารถ เก็บภาพระหว่างน่ังชงิชา้โดยมฉีากหลังธรรมชาตอิันสวยงาม บรเิวณนัน้มจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวย

สวยมากมาย เชน่ รังนก   เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะได ้

รับชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake Batur) ทีห่มูบ่า้น

แหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บา่ย เดนิทางสูว่ดัน า้พุศกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์คนบาหลเีรยีกว่าวัด PuraTirtaEmpul

ภายในวัดมบี่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวัดนี้ดว้ยเชือ่ว่าก าเนดิมาจากพระ

อนิทร ์จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเชือ่ว่าบอ่น ้าศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรักษาโรคตา่งๆ 

ขับไล่สิง่เลวรา้ยและเพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติส าหรบัท่านทีต่อ้งการลงน า้พุศกัด ิส์ทิธ ์กรุณาเตรยีมชุด

ส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน า้ไดแ้ละตรงทางออกของวัดเทมภคัสริงิคน์ี้

เองคอืตลาดปราบเซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคา

ของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้ับตลาดแห่งนี้ จากน ัน้เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหลี 

CoffeePlantationทีน่ี้ท่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่ว่า กาแฟจากขี้

ชะมด ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถกูทีบ่รเิวณโกดังขายของทีร่ะลกึแทบ

ทกุอยา่งมารวมไวท้ีน่ี ้รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

 สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

วนัทีห่า้ บาหล ี- กรงุเทพ (-/-/-)     

01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD399 

04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

*ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท* 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 
Free day ไปบุโรพทุโธ 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

11-15 OCT 2019 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

 

18,999.- 
22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

19-23 OCT 2019 

วนัปิยมหาราช 

 

 

19,999.- 
23,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396  0610-1115 

FD399  0135-0455+1 

27-31 DEC 2019 

วนัหยุดปีใหม ่

 

21,999.- 
25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

29 DEC-2 JAN 2020 

วนัหยุดปีใหม ่

 

22,999.- 
26,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396  0610-1115 

FD399  0135-0455+1 
19-23 MAR 2020 

 

18,999.- 
22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396  0610-1115 

FD399   0135-0455+1 
26-30 MAR 2020 

 

18,999.- 
22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

11-15 APR 2020 

วนัหยุดสงกรานต ์

 

21,999.- 
25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396  0610-1115 

FD399  0135-0455+1 

12-16 APR 2020 

วนัหยุดสงกรานต ์

 

21,999.- 
25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

1-5 MAY 2020 

วนัหยุดแรงงาน 

 

19,999.- 
23,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 

3-7 JUL 2020 

วนัหยุดเขา้พรรษา 

 

20,999.- 
24,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 0610-1115 

FD399 0135-0455+1 
16-20 JUL 2020 

 

19,999.- 
23,999.- 8,500.- 6,900.- 

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋

โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  

 

 



 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 

 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  

 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์ และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ทา่น ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ยงัไมร่วมทปิ

หัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 

 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่19 กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสารจะตอ้ง

จา่ยช าระเพิม่เตมิ  

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง**  

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

 

 เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 20 วนั หากช าระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสาร

ทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / 

บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง

ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ 

ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่

ความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

 


