
 

 

 

ทวัรโ์คด้ BHT9191972 
บาหล-ีบโุรพธุโธ- วดัเบซากยี ์ 

5 วนั 3 คนื (FD-AIR ASIA) 
 

 
� บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
� ชมพระอาทติยต์กดนิที3 วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพื6นทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
� ภเูขาไฟที3งามที3สดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
� ชมความยิ3งใหญอ่ลงัการของพทุธสถานที3ใหญท่ี3สดุในโลก“บโุรพทุโธ” 
� ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
� พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 
� ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสสไตลบ์าหล ี
� ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 
� บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึ6นแลว้) 



 

� รวมคา่ต ัUวภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 
*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที3ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั6น!! 
 

สําคัญ !!! คา่ทัวรยั์งไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิ(น  1500 บาท ตอ่ทา่น ชาํระที(สนามบนิดอนเมอืง  
ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 

 
วนัแรก กรงุเทพ -  บาหล ี- อนสุาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอลูวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  
  (-/L/D) 
03.30 น. พรอ้มกนัที3สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ั6น 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที3อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเที3ยวบนิที3 FD396 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 
11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหรั์ย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที(เรยีบรอ้ยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที( (เวลาทอ้งถิ3นที3บาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนึ3งช ั3วโมง 
เที3ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิ6มรสเมนอูาหารบาหลทีอ้งถิ3น 
บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพื3อเยี3ยมชม วดัอลูวูาต(ูPuraUluwatu) 

หนึ(งในวดัที(เกา่แกท่ี(สดุในบาหลทีี(ถกูสรา้งขึ7นตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรขุระบรเิวณหาดอลูวูาตสูงูตระหงา่น
เหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตั 7งอยูบ่นหนา้ผาที(มคีวามสงูถงึ 76 เมตร
เป็นวดัหลกัประจําทอ้งทะเลที(ชาวบาหลแีทบทกุคนเคารพบชูา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาให ้
ทา่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลื(นซดัเขา้หาฝั(งเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 
นําทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 
สวนวฒันธรรมบาหลทีี(มรีปูปั7นของพระวษิณุและนก Garuda (ครฑุ) อกีหนึ(งแลนดม์ารค์สําคญั โปรเจคใหญ่
ของทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานทีี(จัดงาน พักผอ่นสถานที(แหง่นี7สรา้งตามความเชื(อของศาสนาฮนิด ู ที(ชาว
บาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากที(สดุและเป็นศาสนาที(มอีทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวฒันธรรมของชาวบาหล ี
สวนนี7สรา้งขึ7นเพื(ออทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืที(คนไทยเรยีกวา่ พระนารายณ์กบัครฑุ มรีปูปั7นประตมิากรรมพระ
นารายณ์ทรงครฑุอนังดงามและมขีนาดใหญท่ี(สดุในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จาก
ทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตนั สว่นรปูปั7นครฑุอยูด่า้นหลงัรปูปั7นพระวษิณุมคีวามสงู18 ม 
สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปั7นแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึ(งช1ูนิ7ว อกีขา้งช2ูนิ7ว ซึ(งสรา้งเสร็จไปเพยีง30% 
เทา่นั7น ซึ(งจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล 
ของสดสดที(จับจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูครึ(งเสี7ยวพระจันทรใ์นยาม
เย็นปัจจบุนั หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึ(งในชายหาดที(ดทีี(สดุในบาหล ี นอกจากนี7บนหาดยังมรีา้นอาหารซฟีดูสท์ี(
ตั 7งอยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจํานวนมาก หากคณุอยากลิ7มลองอาหารทะเลสดใหม ่ ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย 
ป ูปลา หรอืปลาหมกึ ที(เขา้กนัดกีบักบันํ7าจิ7มรสชาตเิด็ด และจัดจา้น  
 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที3พกัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที3สอง บาหล ี  - ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงัสลุตา่น - ปราสาทสวนนํ6า – บโุรพทุโธ – 
วดัปะวน - วดัเมนดตุ  (BLD) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

……… น.  ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิ....... เที(ยวบนิที( …….. 



 

……… น.  เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิ3นที3ย็อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึ3งช ั3วโมง) 
• นําทา่นชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดทูี(ใหญท่ี(สดุในประเทศ

อนิโดนเีซยี ตั 7งอยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กโิลเมตร ตวั
วดันั7นสรา้งขื7นเมื(อราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลงัจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตวัวดัก็ถกูทอดทิ7งและถกูปลอ่ยให ้
ทรดุโทรมตามกาลเวลา จนเมื(อถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเริ(มบรูณะวดัขึ7นมา การบรูณะ
ของสิ(งกอ่สรา้งหลกัสิ7นสดุลงเมื(อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจบุนั ปรัมบานันถกูยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลกและนับไดว้า่เป็นหนึ(งในศาสนสถานในศาสนาฮนิดทูี(ใหญท่ี(สดุในเอเชยีอาคเนย ์ตวัวดัโดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมและความใหญโ่ตของปรางคซ์ ึ(งมคีวามสงูถงึ 47 เมตร 

• เยี3ยมชม พระราชวงัสลุตา่น(SultanPalaceหรอืKratonNgayogyakarta) สรา้งขึ7นปี ค.ศ.
1756-1790 บนพื7นที( 14ตร.กม. โดยสลุตา่นฮาเมงกบูโูวโน ที( 1 ตามคตแิบบฮนิด ูซึ(งสมมตวิา่พระราชวงั
เป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวงัมปีระต ู 9 ชั 7น หมายถงึทวารทั 7ง 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดู
พระราชวงัแหง่นี7เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัต ์ ใชเ้ป็นสถานที(ประทับของสลุตา่นยอกยา
การต์าตั 7งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั (ในปัจจบุนันี7ไมไ่ดป้ระทับอยูถ่าวรแลว้) ภายในพระราชวงัมสีถาปัตยกรรม
และสิ(งกอ่สรา้งตา่งๆ ที(สวยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัดหอ้งตา่งๆ 
จัดแสดงเรื(องราวประวตัคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดรั้บรู ้ และมสี ิ(งของเครื(องใช ้
สว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของลํ7าคา่มากมายที(หาชมไดย้าก 

เที3ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั7น ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนนํ6าถอืเป็นปราสาทที(คอ่นขา้งลกึลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแหง่
นี7ถกูสรา้งมาตั 7งแตปี่ 1755 หรอืตั 7งแตส่มัยสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิ7นตอนสมัยสลุตา่น
องคท์ี( 2 ชื(อของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยคําวา่ taman หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะ
และ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดงันั7น ชื(อของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแหง่ความ
สวยงามที(เต็มไปดว้ยกลิ(นของดอกไม ้ปราสาทสวนนํ7า ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที( 1 ทะเลสาป
Segaranอยูท่างทศิตะวนัตก สว่นที( 2 ที(สําหรับอาบนํ7า อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกวา่ 
UmbulBinangunสว่นที( 3 ไดส้ญูหายไปแลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั 7งอยูท่าง
ทศิใตข้องที(อาบนํ7า สว่นที( 4 อยูท่างทศิตะวนัออก  
* เดนิทางสู ่ มหาสถปูโบโรบดูรู ์หรอื บาราบดูรู ์คนไทยรูจั้กในชื(อ บโุรพทุโธ เป็นสถานที(ทอ่งเที(ยวที(มี
ชื(อเสยีงของประเทศอนิโดนเีซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตั 7งอยูท่ี(เมอืงมาเกอลงั หา่งจากยอกยาการต์า
ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนอืราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึ7นระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบโุรพทุโธเป็นศาสน
สถานของศาสนาพทุธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวดัของกมัพชูาซึ(งเป็นทั 7งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-
ฮนิดแูละศาสนาพทุธ บโุรพทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธที(ใหญท่ี(สดุในโลกในปี พ.ศ. 
2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพทุโธเป็นมรดกโลก   
* สกัการะ วดัปะวนหรอืที3รูจ้กักนัในชื3อวา่ Candi Pawonมขีนาดเล็กแตเ่ป็นสถานที(ปฏบิตัธิรรมของ
พทุธศาสนกิชนที(มกีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมที(สมบรูณ์แบบ คณุจะประทับใจในความสมมาตรที(ไรท้ี(ตแิละ
รายละเอยีดอนัประณีตมากขึ7น เมื(อหวนนกึวา่วดันี7สรา้งขึ7นเมื(อหลายรอ้ยปีมาแลว้ ชื(นชมฝีมอืการกอ่สรา้งวดัอนั
น่าทึ(ง ขณะครุน่คดิถงึจดุประสงคเ์ริ(มแรกในการกอ่สรา้งวดัที(ยังเป็นปรศินาลกึลบัมาจนถงึปัจจบุนัวดัแหง่นี7
กอ่สรา้งขึ7นในชว่งศตวรรษที( 9 เชน่เดยีวกบัวดัทางพทุธศาสนาที(มขีนาดใหญก่วา่อกีสองแหง่คอื วดัเมนดตุ
และวดับโุรพทุโธ เชื(อกนัวา่ วัดทั 7งสามแหง่นี7มคีวามเกี(ยวพันกนัในเชงิสญัลกัษณ์ เนื(องจากสรา้งในตําแหน่งที(
เป็นเสน้ตรงเดยีวกนั แตย่ังไมท่ราบถงึลกัษณะของความเชื(อมโยงนี7อยา่งแน่ชดั รวมถงึวตัถปุระสงคเ์ริ(มแรกใน
การกอ่สรา้งวดัปะวน อยา่งไรก็ด ีมหีลกัฐานบางอยา่งบง่ชี7วา่วดัแหง่นี7เคยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานที(
ประกอบพธิฝัีงศพ แตไ่มอ่าจระบตุวัตนของกษัตรยิห์รอืราชนิทีี(ถกูฝังไวท้ี(นี(ได ้ 
• นําทา่นชม วดัเมนดตุ Candi Mendut ซึ(งอยูห่า่งจากบโุรพทุโธราว 3 ก.ม. เชื(อกนัวา่ ที(นี(เป็น

สถานที(สําหรับทําพธิบีชูาสิ(งศกัดิhสทิธิhวดัเมนดดุตใหญก่วา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเมื(อขึ7นบนัไดไปบนวดัเมนดดุ 
จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหนิ ฝั(งซา้ยเป็นรปูของเทพเจา้ Haritiเทพแหง่ความโชคด ี อยู่
ทา่มกลางเด็กๆ ขณะที(ทางดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuweraอยูท่า่มกลางเด็กๆ และกระสอบที(
เต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวดัเมนดดุ จะเห็นพระพทุธรปู หรอืพระศากยมนุ ีขนาบขา้งดว้ยพระ
โมคคลัลาน ์และพระสารบีตุ 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 
......... น.  ออกเดนิทางสู ่บาหล ีโดยสายการบนิ............. เที3ยวบนิที3 ………….. 



 

.......... น.  เดนิทางถงึ บาหล(ีเวลาทอ้งถิ3นบาหลเีร็วกวา่ย็อกยาการต์าหนึ3งช ั3วโมง) 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที3พกัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
 

วนัที3สามวนัที3สาม    บาหล ีบาหล ี––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี--  วดัอลุนั ดานู  --  นําทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื นําทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  
วหิารทานาลอ้ต วหิารทานาลอ้ต ((BBLLDD))  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
• นําทา่นชม วดัเม็งว ี (ทามานอายนุ) วดัที(

สวยงามที(สดุ 1 ใน 6 วดัของบาหล ี อดตีเป็น
วดัหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวใีช ้
ประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี
เทา่นั7นถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที( 17 ที(มคีวาม
สวยงามมสีระนํ7าลอ้มรอบบรเิวณวดัอนังดงาม 

• หลงัจากนั7นนําทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์
ตั 7งอยูใ่นมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณ
สองชั(วโมงทางตอนเหนอืของอบูดุซึ(งไดรั้บ
ความนยิมและกลายเป็นสถานที(ทอ่งเที(ยวสําหรับผูค้นที(ชื(นชอบในการถา่ยภาพ 

• นําทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ี(วา่กนัวา่เป็นเสน้ทางสูค่วาม
สงบสขุ และเป็นอกีนงึที(ไฮไลทท์ี(คนรยิมมาและมชีื(อเสยีงอยา่งมาก 

• หลงัจากนั7นเดนิทางขึ7นสู ่ เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาที(งดงาม อากาศเย็นตลอดทั 7งปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, 
ตน้ไมต้า่งๆ ทศันยีภาพของบาหล ี ระหวา่งขึ7นบนเทอืกเขาเบดกูลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัที(งดงามสอง
ขา้งทางขึ7นภเูขา 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชม วดัอลุนั ดาน ู อยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟตุจากระดบันํ7าทะเล ตั 7งอยูบ่รเิวณกลางนํ7ารมิ

ทะเลสาบบราตาน มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั(นดว้ยปยุเมฆสขีาว บรเิวณที(ไมส่ามารถเดนิ
ขา้มไปได ้ จะมลีกัษณะเดน่ตรงศาลาซึ(งมหีลงัคาทรงสงูที(รยีกวา่เมร ุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชั 7น สวยงาม
มาก ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทั 7งปี วดัแหง่นี7ตั 7งอยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบที(มี
มนตข์ลงั ฉากหลงัคอืทุง่นาขั 7นบนัไดที(คอ่ย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบที(มชี ื(อเสยีง ซึ(งมรีสีอรท์ให ้
นักทอ่งเที(ยวที(ตอ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจาก
หมอกจะไดเ้ห็นววิที(สวยงามของยอดเขาคนิตามณี นอกจากนี7 ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความ
ตื(นเตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ วหิารทานาล็อท วหิารงอูนัศกัดิhสทิธิhของศาสนาฮนิด ู ซึ(งสรา้งไวเ้พื(อบชูาเทพเจา้แหง่
มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึ7นในครสิต์ศตวรรษที( 11 ซึ(งสรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชม
ความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศกัดิhสทิธิh 

คํ(า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที3พกัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

วนัที3ส ี3 วดัเบซากยี ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ –บาหล ี สวงิค ์ Bali Swing- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมิกาแฟขี6
ชะมด – วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 
��� Highlight ��� นําทา่นเขา้ชมวดัเบซากหิ ์ ไดช้ื(อวา่เป็นวดัที(มคีวามสําคญัที(สดุ และถอืวา่
ศกัดิhสทิธิhที(สดุเหนอืวดัทั 7งปวง วดัเบซากหีต์ั 7งอยูใ่นเขตเมอืงการังกาเซม็คนที(นี(ยกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอืวดั
คูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถงึ 22 วดัตรงกลางคอื
วดัใหญส่ดุ โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูที(สดุในบาหล ี เพิ(งระเบดิครั 7ง
สดุทา้ยเมื(อปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์7น วดัที(ใหญท่ี(สดุ สําคญัที(สดุตั 7งอยูต่รงกลางมนีามวา่ วดัเปนาทา
รัน อากงุ วดันี7จะคกึคกัมากที(สดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึ(งๆจะจัดกนัถงึ 50 ครั 7ง ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่
กายสไตลบ์าหล ีพากนัแหแ่หนมาทําพธิทีา่มกลางความงามของววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของ
ภเูขาไฟที(น่าประทับใจเป็นฉากเบื7องหลงั  วดัเบซากหิต์ั 7งอยุบ่นความสงู 1000 เมตรเหนอืระดบันํ7าทะเล บน
เสน้ทางขึ7นเขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ ชว่งเวลาเที(ยวชมเหมาะที(สดุคอืตอนเชา้ เพราะเมื(อเริ(มสายขึ7น
เรื(อยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจนไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทั 7งยงัคลาคลํ(าไปดว้ย
นักทอ่งเที(ยวที(พากนัมาชื(นชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกนั แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็นวดัสําคญัที(สดุของ
บาหลก็ีตามท ี แตม่เีรื(องน่าผดิหวงัหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเที(ยวจะถกูกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเที(ยว
ชมภายในไดเ้หมอืนที(อื(นๆอทีั 7งยังตอ้งแขง่กบัเวลากอ่นที(เมฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซึ(งเป็นวดัใหญ ่
ใชป้ระกอบพธิสํีาหรับชนชั 7นวรรณะสงู หา้มบคุลที(ไมไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด 
• เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกินําทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึ7นชื(อของที(บาหล ี
เดนิทางเที3ยวชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึ6นบาหลสีวงิคแ์ลว้) ทํากจิกรรมอนัสนุกสนาน ทา้
ทายความตื(นเตน้ดว้ยการนั(งชงิชา้ที(มคีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งนั(งชงิชา้โดยมฉีากหลงั
ธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนั7นมจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ รังนก  
http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึ(งทา่นจะไดรั้บชมทัศนยีภาพที(งดงาม
ของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake Batur) ที(หมูบ่า้นแหง่นี7 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนั
สวยงาม 

บา่ย   เดนิทางสูว่ดันํ 6าพศุกัสทิธิu หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์



 

คนบาหลเีรยีกวา่วดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบีอ่นํ7าศกัดิhสทิธิhซ ึ(งผดุพรายนํ7าขึ7นมา ชาวบาหลลีว้น 
เคารพบชูาวดันี7ดว้ยเชื(อวา่กําเนดิมาจากพระอนิทร ์ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบนํ7า เก็บนํ7าไปดื(มกนิ เพราะเชื(อวา่
บอ่นํ7าศกัดิhสทิธิhแหง่นี7สามารถรักษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ ิ(งเลวรา้ยและเพื(อเป็นสริมิงคลแกช่วีติสาํหรบัทา่นที3
ตอ้งการลงนํ 6าพศุกัด ิuสทิธ ์ กรณุาเตรยีมชุดสาํหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิที3มปีระจาํเดอืนไมส่ามารถลง
ไปในนํ6าไดแ้ละตรงทางออกของวดัเทมภคัสริงิคน์ี7เองคอืตลาดปราบเซยีน มรีา้นขายของพื7นเมอืงตา่งๆ
มากมายใหท้า่นไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสดุๆ จงึเป็นที(มาที(คนไทยตั 7งชื(อใหก้บัตลาด
แหง่นี7 จากน ั6น เยี(ยมชมไรก่าแฟที(มชี ื(อเสยีงของบาหล ี Coffee Plantationที(นี7ทา่นจะไดช้มการทํา
กาแฟดว้ยวธิกีารดั 7งเดมิโดยเฉพาะกาแฟที(ที(ช ื(อวา่ กาแฟจากขี6ชะมด ซึ(งไดช้ื(อวา่เป็นกาแฟที(หอมที(สดุ 

เย็น  บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซื7อของฝากที(ระลกึราคาถกูที(บรเิวณโกดงัขายของที(ระลกึ
แทบทกุอยา่งมารวมไวท้ี(นี7 รา้น Krisna ที(มชี ื(อเสยีงของบาหล ี
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

 
 

วนัที3หา้ บาหล ี- กรงุเทพ (-/-/-)     
01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เที3ยวบนิที3  FD399 
04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

******************************* 
 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี3ยน

ราคา หากมกีารปรบัขึ6นของภาษนํี 6ามนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ3ม 1,000 บาท** 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัUว 

พกัเดี3ยว 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

11-15 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.10 22,999.- 8,500.- 6,900.- 



 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

27-31 DEC 2019 
วนัหยดุปีใหม ่ 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

29 DEC-2 JAN 2020 
วนัหยดุปีใหม ่ 26,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

19-23 MAR 2020 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

26-30 MAR 2020 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

11-15 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์ 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

12-16 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์ 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

1-5 MAY 2020 
วนัหยดุแรงงาน 23,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

3-7 JUL 2020 
วนัหยดุเขา้พรรษา 24,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

16-20 JUL 2020 23,999.- 8,500.- 6,900.- 

 
 
 

เด็กอายตุํ3ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 



 

เด็กอายตุํ3ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 
ทารกอายตุํ3ากวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

 
เง ื3อนไขการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที3จองทวัร ์/ สว่นที3เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
จองแลว้ขอสงวนสทิธิuในการคนืเงนิมดัจําหรอืเต็มจํานวน 

เพราะกรุป้นี6มกีารซื6อต ัUวภายใน 
 

***ขอความกรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์และชําระมดัจําภายใน 24 ช.ม. หลงัจากทําการจอง เนื3องจากเป็นราคาต ัUว
โปรโมช ั3น สายการบนิจะเขม้งวดเรื3องกาํหนดการออกต ัUวเร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี6รวม   

� คา่ตัsวเครื(องบนิไปกลับ (ตัsวกรุ๊ป) / คา่ที(พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที(ยวตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมื7อที(ระบใุนรายการ  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที(ทอ่งเที(ยวตามรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที(ฝากขึ7นเครื(องทา่นละ 1 ชิ7นที(นํ7าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
� บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึ7นอยูก่บัเงื(อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที(เกดิขึ7นระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั7นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

�  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครื(องดื(มนอกรายการ 
� คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ที(มคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
� คา่นํ7าหนักที(เกนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิ(น  1500 บาท ตอ่ทา่น ชาํระที(สนามบนิดอนเมอืง ยังไมร่วมทปิ

หัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 
� คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที(จา่ย 3%  
� ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชื7อเพลงิ และภาษีสนามบนิที(เกนิกวา่ที(ปรับขึ7นแลว้ ณ วันที( 19 กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจา่ยชาํระเพิ(มเตมิ  
� ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิu ในการเปลี3ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลี3ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี3ยนไปบนิ Low Cost 
 

เง ื3อนไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นที3เหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากชําระลา่ชา้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิการจอง เพื3อเปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระผา่น
ชอ่งทางอื3นๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที3 
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิhที(จะเปลี(ยนแปลงหรอืสบัเปลี(ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมื(อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิท
ขอสงวนสทิธิhที(จะเลื(อนการเดนิทางในกรณีที(มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิhที(จะมกีารเปลี(ยนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีที(มกีารขึ7นลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมื7อ ไมเ่ที(ยวบาง
รายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารที3ใชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางที(มอีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 



 

เง ื3อนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที(ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเที(ยวในตา่งประเทศ ซึ(งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่งๆ  ที(อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที(บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลี(ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ(มเตมิที(เกดิขึ7นทั 7งทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที(ตรวจคนเขา้หรอืออก
เมอืง อนัเนื(องมาจากมสีิ(งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื(นๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 

 

 

 


