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บาหลี-บุโรพุธโธ- วัดเบซากีย์  
5 วัน 3 คืน (FD-AIR ASIA) 

 

 
 บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA 
 ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
 ภูเขาไฟท่ีงามท่ีสุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 

 ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
 ชมงดงามของ “วังสลุต่าน” วังของกษตัริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน 
 พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ ) 

 ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหล ี
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู 
 บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าข้ึนแล้ว) 

 รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว 
*****12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

 

ส าคัญ !!! ค่าทัวร์ยังไมร่วมค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  1500 บาท ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมือง  

ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ 
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วันแรก กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน  
 (-/L/D) 

03.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอรส์ายการบนิไทยแอร์เอเชีย 

ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.10 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลีโดยเทีย่วบนิที่ FD396 (ไม่มีบรกิารอาหาร) 

11.15 น. เดินทางถงึ สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย ผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงเป็นที่

เรียบร้อยแล้วพบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที ่ (เวลาท้องถิน่ที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทย

หนึ่งช่ัวโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนอูาหารบาหลีทอ้งถิ่น 

บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สดุของเกาะเพือ่เยี่ยมชม วัดอูลูวาต(ูPuraUluwatu) 

หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ทีสุ่ดในบาหลีที่ถกูสร้างขึน้ตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตสููง

ตระหง่านเหนอืมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความ

สูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจ าท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมี

ทางเดนิเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสงู เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝัง่เป็นประกายฟอง

สีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม 

น าท่านชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปป้ันของพระวิษณแุละนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจค

ใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พกัผอ่นสถานที่แห่งนีส้ร้างตามความเช่ือของศาสนา

ฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากทีสุ่ดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ

ศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนีส้ร้างขึ้นเพื่ออทุิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระ

นารายณ์กับครุฑ มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครฑุอันงดงามและมีขนาดใหญท่ี่สดุในโลก 

พระวิษณุมีความสูงถงึ 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกบัทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปป้ัน

ครุฑอยู่ด้านหลังรูปป้ันพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปป้ันแขนของพระวิษณ ุ ข้าง

หนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึง่สร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึง่จะเหน็ว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาด

ใหญ่มาก 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาด Jimbaran พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึง่เสี้ยวพระจันทร์ใน

ยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดทีด่ีที่สดุในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมี

ร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตัง้อยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคณุอยากลิ้มลองอาหารทะเลสด

ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดกีับกับน้ าจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจ้าน  

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบนิเดนพาซาร์  - สนามบนิ ยอ็กยาการต์า - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - 
ปราสาทสวนน้ า – บุโรพทุโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต – สนามบนิยอ็กยาการต์า –  

                            สนามบินเดนพาซาร ์(BLD) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

ส าหรับท่านที่ไม่ไปบุโรพทุโธ 

วันที่สองฟรเีดย์ ลูกค้าอิสระ ท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
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ส าหรบัลกูคา้ Free day 

สามารถเชา่รถไปไหนก็ได้ในเกาะบาหลี 
 
 ** รถเช่าบาหลี **  
- รถ 4 ทีน่ั่ง Avansa หรือ apv    2,000 บาท/คัน/วัน 
- รถตู้ 10 ที่นั่ง Hi-Ace               4,000 บาท/คัน/วัน 
***รวม*** 
คนขับรถ Eng Speaking/ทิปตามความพึงพอใจ 
***ไม่รวม*** 
บัตรผ่านประตูต่างๆ 
 
โปรแกรมแนะน า  หาด NUSADUA / WATER BLOW / วัด LEMPUYANG / UBUD 

 
NUSAPEDINA  +3,500 บาท        รวมรถรับส่งท่าเรือ        เรือข้ามฟาก 
ONE DAY TRIP  ไกด์+รถตู้พาเที่ยว * Kelingking Beach  
(4 ท่านขึน้ไป)      Angel Billabons / Broken Beach 
 

   

ส าหรับลูกค้าท่ีไปบุโรพุทโธ  
ออกเดนิทางสู่สนามบนิสนามบนิงูระห์รยั 

……… น.  ออกเดนิทางสู่ ยอ็กยาการ์ตา โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่ …….. 

……… น.  เดินทางถงึ ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิน่ที่ยอ็กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีนึ่งช่ัวโมง) 

 น าท่านชมเทวลยัปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศอนิโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 

18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดกถ็ูก

ทอดทิ้งและถูกปลอ่ยให้ทรดุโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการ

เริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิง่ก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน

ปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดูที่

ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซ์ึ่งมี

ความสูงถึง 47 เมตร 

 เยี่ยมชม พระราชวังสลุต่าน(SultanPalaceหรือKratonNgayogyakarta) สร้างขึน้ปี 

ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14ตร.กม. โดยสลุต่านฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึง่สมมติ

ว่าพระราชวังเป็นศนูย์กลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ช้ัน หมายถึงทวารทั้ง 9 ของ

มนุษย์ในคติฮนิดพูระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ ใช้เป็นสถานที่

ประทับของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน (ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ประทับอยู่ถาวรแล้ว) 

ภายในพระราชวังมีสถาปัตยกรรมและสิง่ก่อสร้างต่างๆ ที่สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึง

ศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัดห้องต่างๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ

ผู้ปกครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงของล้ าค่า

มากมายที่หาชมได้ยาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ าถือเป็นปราสาทที่ค่อนข้างลกึลับซับซ้อน โดย

ปราสาทแห่งนี้ถกูสร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตัง้แตส่มัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จ

สิ้นตอนสมัยสุลต่านองค์ที่ 2 ช่ือของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยค า

ว่า taman หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะและ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม้ ดังนัน้ ช่ือ

ของ Taman Sari จึงหมายถงึ สวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ปราสาทสวน

น้ า ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คอื ส่วนที่ 1 ทะเลสาปSegaranอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 ที่

ส าหรับอาบน้ า อยู่ทางทศิใต้ของทะเลสาปSegaranเรียกว่า UmbulBinangunส่วนที ่3 ได้สูญหายไป

แล้ว คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยู่ทางทิศใตข้องทีอ่าบน้ า ส่วนที่ 4 อยู่

ทางทิศตะวันออก  

* เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร ์หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในช่ือ บุโรพุทโธ เป็นสถานทีท่่องเที่ยว

ที่มีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลงั ห่างจาก
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ยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สรา้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดย

บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึง่เป็นทั้งศาสน

สถานของศาสนาพราหมณ-์ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่

ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก   

* สักการะ วัดปะวนหรอืที่รู้จกักนัในช่ือว่า Candi Pawonมีขนาดเลก็แต่เป็นสถานที่ปฏิบัตธิรรม

ของพุทธศาสนิกชนทีมี่การตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตร

ที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึน้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ช่ืนชม

ฝีมือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะครุน่คิดถึงจุดประสงคเ์ริ่มแรกในการก่อสร้างวัดที่ยังเป็นปริศนาลึกลับ

มาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่

กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เช่ือกนัว่า วัดทั้งสามแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกนัในเชิง

สัญลกัษณ์ เนื่องจากสร้างในต าแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบถึงลักษณะของความ

เช่ือมโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถงึวัตถุประสงคเ์ริ่มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐาน

บางอย่างบ่งช้ีว่าวัดแห่งนี้เคยใช้เป็นสุสานของราชวงศ์หรือสถานที่ประกอบพธิฝีังศพ แต่ไม่อาจระบุ

ตัวตนของกษัตริย์หรือราชินีที่ถกูฝงัไว้ที่นี่ได้  

 น าท่านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกันว่า ที่นี่

เป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิีบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไป

บนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝั่งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Haritiเทพแห่ง

ความโชคดี อยู่ท่ามกลางเดก็ๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจ้า Kuweraอยู่

ท่ามกลางเดก็ๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดนิเข้าไปภายในวัดเมนดุด จะเหน็

พระพทุธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต 

 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ ณภัตตาคาร 

ออกเดนิทางสู่สนามบนิยอ็กยาการต์า 

......... น.  ออกเดนิทางสู่ บาหลี โดยสายการบนิ............. เที่ยวบนิที่ ………….. 

.......... น.  เดินทางถงึ บาหลี(เวลาทอ้งถิ่นบาหลีเร็วกว่ายอ็กยาการต์าหนึง่ช่ัวโมง) 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

  
 

วันที่สามวันที่สาม    บาหลี บาหลี ––  วัดเม็งวี วัดเม็งวี --  วัดอุลนั ดานู  --  น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  

––  วิหารทานาลอ้ตวิหารทานาลอ้ต  ((BBLLDD))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายนุ) วัดที่

สวยงามทีสุ่ด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็น

วัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมง็วีใช้

ประกอบพิธกีรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมง็วี

เท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความ

สวยงามมีสระน้ าลอ้มรอบบริเวณวัดอนังดงาม 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วานากิริฮิลล ์

ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเสน้ทางประมาณ

สองช่ัวโมงทางตอนเหนอืของอูบุดซึง่ได้รับ

ความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้คนที่ช่ืนชอบในการถ่ายภาพ 



    5 

 น าท่านชม ประตสูวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเสน้ทางสู่

ความสงบสุข และเป็นอีกนงึที่ไฮไลท์ท่ีคนริยมมาและมีช่ือเสียงอย่างมาก 

 หลังจากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้

, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และ ปุระอัน

ที่งดงามสองข้างทางขึน้ภูเขา 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม วัดอลุัน ดานู อยู่ในระดับความสงู 4,300 ฟุตจากระดับน้ าทะเล ตัง้อยู่บริเวณกลางน้ าริม

ทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมนึ บางช่วงถูกคัน่ด้วยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไม่

สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสงูที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกนัถงึ 

11 ช้ัน สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ริม ทะเลสาบบรา

ตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนตข์ลงั ฉากหลังคือทุง่นาขัน้บันไดที่ค่อย ๆ ลาดต ่าลง เป็นทะเลสาบที่มี

ช่ือเสียง ซึ่งมีรสีอรท์ให้นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย 

ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เหน็วิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากนี้ ยังเป็นศนูย์

รวมกิจกรรมทางน ้าสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน ้า การลอ่งเรอื และภายเรือในทะเลสาบ 

น าท่านเดนิทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮนิดู ซึง่สร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้า

แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึง่สร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่าน

สามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศกัดิ์สิทธิ์ 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี ่ วัดเบซากีย ์- หมู่บ้านผลติผ้าบาตกิ –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคนิตามณี - ชิมกาแฟ
ข้ีชะมด – วัดเทมภัคสิริงค ์– ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana (BLD) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 Highlight  น าท่านเข้าชมวัดเบซากิห์ ไดช่ื้อว่าเป็นวัดที่มีความส าคญัทีสุ่ด และถอื

ว่าศักดิ์สิทธิ์ทีสุ่ดเหนือวัดทัง้ปวง วัดเบซากีห์ตัง้อยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่นี่ยกให้เป็นวัดหลวง

หรือวัดคู่บ้านคูเ่มือง  มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญน่้อยรวมอยู่ด้วยกนัถงึ 22 

วัดตรงกลางคอืวัดใหญ่สดุ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนงุ อากุง ด้วยความสูง 3142 เมตร สงูทีสุ่ดใน

บาหลี เพิ่งระเบิดครัง้สดุท้ายเมื่อปี 2506 ในส่วนของวัดเบซากิห์นั้น วัดทีใ่หญท่ี่สดุ ส าคญัที่สดุตัง้อยู่

ตรงกลางมีนามว่า วัดเปนาทารัน อากงุ วัดนี้จะคึกคักมากทีสุ่ดช่วงงานเทศกาล ปีหนึ่งๆจะจัดกันถึง 50 

ครั้ง ผู้คนนับร้อยนับพนัในชุดแต่งกายสไตล์บาหลี พากันแห่แหนมาท าพธิีท่ามกลางความงามของวิว

ทิวทัศน์แบบพาโนราม่า ตลอดจนภาพของภูเขาไฟที่น่าประทบัใจเป็นฉากเบ้ืองหลัง  วัดเบซากห์ิตั้ง

อยุ่บนความสงู 1000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล บนเสน้ทางขึ้นเขาสู่ปากปล่องภูเขาไฟกุนงุ อากงุ 

ช่วงเวลาเที่ยวชมเหมาะที่สดุคือตอนเช้า เพราะเมื่อเริ่มสายขึน้เรื่อยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจน

ไม่สามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังคลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากนัมาช่ืนชม

ความงามอย่างมากมาย ขณะเดียวกัน แม้วัดเบซากิห์ถือเป็นวัดส าคญัที่สดุของบาหลีก็ตามที แต่มีเรื่อง

น่าผิดหวังหลายอย่างเพราะบรรดานักท่องเที่ยวจะถูกกนัไม่ให้ย่างกรายเข้าไปเที่ยวชมภายในได้

เหมือนที่อืน่ๆอทีั้งยังต้องแขง่กับเวลาก่อนที่เมฆหมอกจะแผ่มาปกคลุม ตรงกลางซึ่งเป็นวัดใหญ่ ใช้

ประกอบพิธสี าหรับชนช้ันวรรณะสงู ห้ามบุคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮนิดูเข้าไปอย่างเด็ดขาด 

 เดินทางสูห่มู่บ้านผลิตผ้าบาตกิน าทุกท่านชมการผลติบาติก เป็นสนิค้าขึน้ช่ือของที่บาหลี 

เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าข้ึนบาหลีสวิงคแ์ล้ว) ท ากิจกรรมอัน

สนุกสนาน ท้าทายความตืน่เตน้ด้วยการนัง่ชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้า

โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น รังนก  

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

 

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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เดินทางสู:่ หมู่บ้านคนิตามณีเป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะได้รับชมทศันียภาพที่

งดงามของ ภูเขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบฟุเฟต่์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนั

สวยงาม 

บ่าย   เดินทางสู่วัดน้ าพศุักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสริิงค ์

คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อน้ าศกัดิ์สิทธิ์ซึง่ผดุพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลี

ล้วน เคารพบูชาวัดนีด้้วยเช่ือว่าก าเนิดมาจากพระอนิทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน 

เพราะเช่ือว่าบ่อน้ าศกัดิส์ิทธิแ์ห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิตส าหรับท่านทีต่้องการลงน้ าพุศกัดิส์ิทธ ์ กรณุาเตรียมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มี

ประจ าเดอืนไม่สามารถลงไปในน้ าได้และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคอืตลาดปราบ

เซียน มีร้านขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสดุๆ 

จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งช่ือให้กับตลาดแห่งนี้ จากนัน้ เย่ียมชมไร่กาแฟที่มีช่ือเสียงของบาหลี 

Coffee Plantationที่นี้ท่านจะได้ชมการท ากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ท่ีช่ือว่า 

กาแฟจากข้ีชะมด ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นกาแฟที่หอมทีสุ่ด 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่

ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisna ที่มีช่ือเสียงของบาหลี 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระหร์ัย 

 

 

วันทีห่้า บาหลี - กรุงเทพ (-/-/-)     

01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่  FD399 

04.50 น. เดินทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 “มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราค่าบรกิาร 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

จอย
แลนด ์หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 
Free day ไปบุโรพุทโธ 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

27-31 DEC 2019 

วันหยุดปีใหม ่

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

29 DEC-2 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม ่

 
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 
วันหยุดสงกรานต์ 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

12-16 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต์ 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

1-5 MAY 2020 
วันหยุดแรงงาน 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

3-7 JUL 2020 
วันหยุดเข้าพรรษา 

 
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.- 
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เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตใหเ้จ้าหน้าท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

จองแล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ าหรือเต็มจ านวน 

เพราะกรุ้ปน้ีมีการซ้ือตั๋วภายใน 
 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง เน่ืองจากเป็น

ราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  

 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 บริษัทได้ท าประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรอง

แพทย์และใบเสรจ็รับเงินในการเบิก) 
  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  

 ค่าน้ าหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  1500 บาท ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมือง ยงัไม่
รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ 

 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับข้ึนแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 
ผู้โดยสารจะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ 

 
**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคยีงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

มัดจ าท่านละ 10,000 บาท และกรุณาช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หากช าระล่าช้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการ
ช าระผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ี 
 

หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมื้อ 
ไม่เทีย่วบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายจุนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส าหรบัประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

 
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
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บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 


