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โปรแกรม 5 วนั 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย ( THAI AIRASIA ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
วนัแรก           กรงุเทพ • บาหล ี• อนสุาวรยีม์หาภารตะ • วดัอลูวูาต ู• สวนวษิณุ • หาดจมิบารนั  
  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
03.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู1 
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งเสรฟิพรอ้มนํา้ดืม่ 
1 ขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหรั์ย เกาะบาหลี ประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ 
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนึง่ช ัว่โมง) 

เดนิทางสู ่ ยา่นคตูา้จะอยูท่างฝ่ังตะวันตกเยือ้งไปทางใตข้อง
เกาะบาหล ีดว้ยความที่มทีะเลหาดคูตา้ที่สวยงาม
ที่ นี่ ยั ง เ พียบ พร ้อ ม ไปด ้ว ยบา ร์  ผั บ  ร ้า นค ้า 
รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจาก
สนามบนินําทา่น 
ผ่านชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ สัญลักษณ์ของ
เกาะบาหลเีป็นรปูของรถศกึเทยีมมา้ประมาณ 6 ตัว  
อนุสาวรีย์นั ้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราว
ความขัดแยง้ของ พี่นอ้งสองตระกูล ซึง่ทัง้สอง
ตระกูลต่างก็สืบเชือ้สายมาจากทา้วภรต จนบาน
ปลายไปสู ่มหาสงครามทีทุ่ง่กรุเุกษตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิม้รสเมนอูาหารบาหลทีอ้งถิน่ 
บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่มชม :วดัอลูวูาต(ูPuraUluwatu) 

หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสรา้งขึน้ตรงส่วยปรายของ 
หนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอูลูวาตูสงูตระหงา่นเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 
30 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาที่มคีวามสูงถงึ 76 เมตรเป็นวัดหลักประจําทอ้งทะเลทีช่าวบาหลี
แทบทกุคนเคารพบชูา สองขา้งของวัดมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผา
สงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตัดกบัทอ้งทะเลสคีราม 
นําทา่นชม : สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 
สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปั้นของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์สําคัญ โปร
เจคใหญ่ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานทีแ่ห่งนี้สรา้งตามความเชือ่ของ
ศาสนาฮนิดู ทีช่าวบาลกีว่ารอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีสุ่ดและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อ
ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ีสวนนี้สรา้งขึน้เพือ่อุทศิถวายแด่พระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า พระ
นารายณ์กับครุฑ มรีูปปั้นประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่นรูปปั้น
ครฑุอยูด่า้นหลังรปูปัน้พระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรูปปั้นแขนของพระวษิณุ ขา้ง

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 
หนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เท่านัน้ ซึง่จะเห็นว่าถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาด
ใหญม่าก 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล 
ของสดสดทีจั่บจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้ม
ชมความงดงาม 
ของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น
ปัจจบุนั หาดจมิ 
บารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ี 
นอกจากนี้บนหาดยังมีรา้นอาหารซฟีูดส์ที่ตัง้อยู่
เรยีงราย 
อยู่รมิชายหาดเป็นจํานวนมาก หากคุณอยากลิม้
ลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ป ู
ปลา หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนัดกีบักบัน้ําจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

จากน ัน้  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Park Regis  Kuta Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
วนัทีส่อง บาหล ี•ย็อกยาการต์า•เทวลยัปรมับานนั •พระราชวงัสลุตา่น•ปราสาทสวนนํา้•บโุรพุทโธ 
                      •วดัปะวน•วดัเมนดตุ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบSet Boxของทางโรงแรมออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหรั์ย 
07.20 น. ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์าโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT8440 
07.30 น. เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 
จากน ัน้ ชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศ

อนิโดนเีซยี ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวันออกประมาณ 18 กโิลเมตร 
ตัววัดนัน้สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสรา้งเสร็จไดไ้ม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิง้และถูก
ปลอ่ยใหท้รดุโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีารเริม่บรูณะวัดขึน้มา 
การบูรณะของสิง่ก่อสรา้งหลักสิน้สุดลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยก
ย่องใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮนิดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
อาคเนย ์ตัววัดโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญโ่ตของปรางคซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 47 เมตร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยีย่มชม พระราชวงัสลุตา่น(Sultan Palace หรอืKratonNgayogyakarta)สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1756-1790 

บนพืน้ที ่14ตร.กม. โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที ่1 ตามคต ิ แบบฮนิดู ซ ึง่สมมตวิ่าพระราชวังเป็น
ศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมปีระตู 9 ชัน้ 
หมายถงึทวารทัง้ 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดูพระราชวัง
แหง่นีเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดัชต ์
ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทับของสลุต่านยอกยาการต์าตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบัน (ในปัจจุบันนี้ไม่ไดป้ระทับอยู่ถาวร
แลว้) ภายในพระราชวังมสีถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้ง
ต่างๆ ที่สวยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปวัฒนธรรม
ชวาใหไ้ดช้มกัน มกีารจัดหอ้งต่างๆ จัดแสดงเรือ่งราว
ประวัตคิวามเป็นมาของผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์า
ใหไ้ดรั้บรู ้และมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล้ําคา่มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนนํา้ถอืเป็นปราสาททีค่่อนขา้งลกึลับซบัซอ้น โดยปราสาท

แหง่นีถ้กูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มยัสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิน้ตอน
สมัยสลุต่านองคท์ี ่2 ชือ่ของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยคําว่า taman หมายถงึ สวน หรอื
สวนสาธารณะ และ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรือดอกไม ้ดังนัน้ ชือ่ของ Taman Sari จงึ
หมายถงึ สวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน้ํา ไดแ้บ่งออกเป็น 4 
สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที ่1 ทะเลสาปSegaranอยูท่างทศิตะวันตก สว่นที ่2 ทีสํ่าหรับอาบน้ํา อยูท่างทศิ
ใตข้องทะเลสาปSegaranเรียกว่า UmbulBinangunส่วนที่ 3 ไดสู้ญหายไปแลว้ คือ สระ 
PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทีอ่าบน้ํา ส่วนที ่4 อยู่ทางทศิ
ตะวันออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดนิทางสู ่ มหาสถปูโบโรบดูรู ์หรอื บาราบดููร ์คนไทยรูจั้กในชือ่ บุโรพุทโธ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศอนิโดนเีซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมาเกอลัง หา่งจากยอกยาการต์า
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบโุรพุทโธ
เป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวัดของกมัพชูาซึง่เป็นทัง้ศาสนสถานของ

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1293
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1393
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


 
ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพทุโธเป็นมรดกโลก 

สกัการะ วดัปะวนหรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า Candi Pawon มขีนาดเล็กแต่เป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมของ
พทุธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์แบบ คณุจะประทับใจในความสมมาตรทีไ่ร ้
ทีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนกึว่าวัดนี้สรา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชมฝีมอื
การกอ่สรา้งวัดอนัน่าทึง่ ขณะครุน่คดิถงึจดุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดทีย่ังเป็นปรศินาลกึลับมา
จนถงึปัจจุบันวัดแห่งนี้กอ่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 เชน่เดยีวกับวัดทางพุทธศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่
กวา่อกีสองแห่งคอื วัดเมนดุตและวัดบโุรพุทโธ เชือ่กันว่า วัดทัง้สามแห่งนี้มคีวามเกีย่วพันกันในเชงิ
สัญลักษณ์ เนื่องจากสรา้งในตําแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบถงึลักษณะของความ
เชือ่มโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถงึวัตถุประสงคเ์ริม่แรกในการก่อสรา้งวัดปะวน อย่างไรก็ด ีมหีลักฐาน
บางอย่างบง่ชีว้่าวัดแห่งนี้เคยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แต่ไมอ่าจระบุ
ตัวตนของกษัตรยิห์รอืราชนิทีีถ่กูฝังไวท้ีน่ีไ่ด ้

นําทา่นชม วดัเมนดตุCandi Mendut ซึง่อยูห่า่งจากบโุรพทุโธราว 3 ก.ม. เชือ่กนัวา่ ทีน่ีเ่ป็นสถานทีสํ่าหรับทํา
พิธีบูชาสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวน
เล็กนอ้ยเมือ่ขึน้บันไดไปบนวัดเมนดุด จะมรีะเบยีงภาพ
เล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ 
Haritiเทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่
ทางดา้นขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา้ Kuweraอยู่
ทา่มกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิ
เขา้ไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระ
ศากยมนุ ีขนาบขา้งดว้ยพระโมคคัลลาน ์และพระสารบีตุ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 
จากน ัน้ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั INDOLUXE 

HOTEL JOGJAKARTAหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม ย็อกยาการต์า•บาหล•ีวดับราตนั• วหิารทานาตล์อต (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบSet Boxของทางโรงแรม 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิย็อกยาการต์า 
07.55 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เทีย่วบนิที ่XT 8441 
10.05น. เดนิทางถงึ บาหล ี(เวลาทอ้งถิน่บาหลเีร็วกวา่ย็อก

ยาการต์าหนึง่ช ัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ เดนิทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยีย่มชม วดับรา

ตนั (PuraUlundanuBratan) 
วัดนี้ตัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมือง

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 
เดนพาซาร์ 50 กโิลเมตร เป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงมาก
ของเกาะบาหล  ีตัง้อยู่บริเวณรมิทะเลสาบบราตัน 
และดา้นหลังของวัดจะเป็นววิของภูเขาไฟซึง่เป็นวัด
ใหญ่ที่ถือไดว้่าสําคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห์ โดยสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน้ํา ตาม
ความเชือ่แบบฮนิดบูาหล ีวัดนีอ้ยูใ่นธนบัตร 50,000 รู
เปียห ์ของประเทศอนิโดนเีชยี โดยอากาศในบรเิวณนี้
เย็นสบายตลอดทัง้ปี 

จากน ัน้ นําทา่นไปยงัวหิารทานาตล์อต(Pura Tanah Lot)
ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุและเป็นจดุทีม่นัีกทอ่งเทีย่วถา่ยภาพมากทีส่ดุของเกาะบาหล ีวหิารนีต้ัง้อยูบ่นผาหนิ
นอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ทีทํ่าใหว้ดัแหง่นีม้คีวามพเิศษ
เนือ่งจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดํีาและไม ้
ชอ่ใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี  

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Park Regis  Kuta Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ บารอ๊งแดนซ ์● หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ●หมูบ่า้นคนิตามณี●ชมิกาแฟขีช้ะมด •วดัเทมภคั

สริงิค•์ ตลาด ปราบเซยีน●รา้นKrisana  (เชา้/กลางวนับฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมววิภเูขาไฟบา
ตรู/์เย็น)     

 
เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า

โรงแรม 
ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์ 
เป็นการแสดงระบําพืน้บา้น มทีัง้หมด 5 องก ์เป็น
การแสดงการตอ่สูร้ะหวา่งความดกีบัความชัว่ โดย
ใหบ้ารอง สัตวใ์นนยิายโบราณ เป็นตัวแทนแห่ง
ความดี และใหรั้งคา สัตว์ประหลาดตัวรา้ยใน
นยิายโบราณ เป็นตัวแทนแหง่ความชัว่ ตลอดการ
แสดงทัง้ 5 องก ์จะเป็นการแสดงทีดู่แลว้เขา้ใจ
ง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม 
ผสมผสานกบัลลีาการรา่ยรําทีท่ัง้ออ่นหวานและ 
แข็งแรงของนักแสดงทัง้หมดเดนิทางสู่หมู่บา้น
ผลติผา้บาตกิ 
นําทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของ
ทีบ่าหล ี
เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณี 
เป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะ
ไดรั้บชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของ ภูเขาไฟบาตรู ์
(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร  ์(Lake 
Batur) ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้

 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนั

สวยงาม 
บา่ย เดนิทางสูว่ดันํา้พุศกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คนบาหลเีรยีกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมบี่อน้ําศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน้ําขึน้มา ชาวบาหลี
ลว้น เคารพบชูาวัดนีด้ว้ยเชือ่ว่ากําเนดิมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปดืม่กนิ 
เพราะเชือ่ว่าบอ่น้ําศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิง่เลวรา้ยและเพือ่เป็นสริมิงคลแก่
ชวีติสําหรบัทา่นทีต่อ้งการลงนํา้พุศกัด ิส์ทิธ ์กรุณาเตรยีมชุดสําหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ ี
ประจําเดอืนไมส่ามารถลงไปในนํา้ไดแ้ละตรงทางออกของวัดเทมภคัสริงิคน์ี้เองคอืตลาดปราบ
เซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงต่างๆมากมายให ้
ทา่นไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของ
แบบสดุๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้บั 
ตลาดแห่งนี้  จากน ัน้เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มี
ชือ่เสยีงของบาหล ีCoffee Plantationที่นี้
ท่านจะไดช้มการทํากาแฟดว้ยวธิีการดัง้เดิม
โดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่ว่า กาแฟจากขีช้ะมด 
ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
เราพาท่านแวะซือ้ของฝากที่ระลกึราคาถูกที่
บรเิวณโกดังขายของที่ระลกึแทบทุกอย่างมา
รวมไวท้ีน่ีร้า้น Krisnaทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหลสีมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 
 
 

วนัทีห่า้ บาหล ี• กรงุเทพ (-/-/-)     
 
01.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD399 
04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 
วนัเดนิทางราคา บาหล ีบโุรพุทโธ บนิภายใน (FD) 5 วนั 3 คนื 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

26 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

27 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 FD396/399 26,900 26,900 26,500 4,000 

29 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 FD396/399 29,900 29,900 29,500 4,000 

30 ธ.ค.61 03 ม.ค.62 FD396/399 27,900 27,900 27,500 4,000 

03 ม.ค.62 07 ม.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

16 ม.ค.62 20 ม.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

24 ม.ค.62 28 ม.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

31 ม.ค.62 04 ก.พ.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

07 ก.พ.62 11 ก.พ.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

14 ก.พ.62 18 ก.พ.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

21 ก.พ.62 25 ก.พ.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

28 ก.พ.62 04 ม.ีค.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

14 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

21 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

28 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 FD396/399 24,900 24,900 24,500 4,000 

11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 FD396/399 26,900 26,900 26,500 4,000 

12 เม.ย.62 16 เม.ย.62 FD396/399 28,900 28,900 28,500 4,000 

18 เม.ย.62 22 เม.ย.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000 

25 เม.ย.62 29 เม.ย.62 FD396/399 22,900 22,900 22,500 4,000 

 
 
 

 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
 ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ ไปกลบั บาหล-ียอ๊กยา-บาหล ี 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
× คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทอิาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี

ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม
เนยีมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั
ทปิคะ่) 
 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000 บาทสว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ
เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
5.คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั
เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้
กอ่นทําการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมี
การปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 



 
7.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่
รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ด้
เกดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ
ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 


