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

 

 
 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 มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 
โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

 

ส าคญั !!! คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ทา่น ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง  

ยงัไมร่วมทปิหัวหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 
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วนัแรก กรุงเทพ -  บาหล ี- อนุสาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอูลวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  

(-/L/D) 

03.30 น.

  

พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู1 Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหรั์ย เกาะบาหล ี ประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ี เร็วกวา่ประเทศไทย

หนึง่ช ัว่โมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิม้รสเมนูอาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

บา่ย เดนิทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอูลวูาตู(PuraUluwatu) 

หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบาหลทีีถ่กูสรา้งขึน้ตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอลูวูาตสูงู

ตระหงา่นเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาทีม่คีวาม

สงูถงึ 76 เมตรเป็นวดัหลักประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทกุคนเคารพบชูา สองขา้งของวดัมี

ทางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟอง

สขีาวนวลตดักับทอ้งทะเลสคีราม 

น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญ โปรเจค

ใหญข่องทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจั่ดงาน พักผ่อนสถานทีแ่หง่นี้สรา้งตามความเชือ่ของศาสนา

ฮนิด ู ทีช่าวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีส่ดุและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่

ศลิปวฒันธรรมของชาวบาหล ี สวนนี้สรา้งขึน้เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ พระ

นารายณ์กบัครุฑ มรีูปปัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จากทองแดงกับทองเหลอืง หนัก4,000 ตนั สว่นรูปปัน้

ครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปปัน้พระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรูปปัน้แขนของพระวษิณุ ขา้ง

หนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาด

ใหญม่าก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดทีจั่บจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปครึง่เสีย้วพระจันทรใ์น

ยามเย็นปัจจบุนั หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ี นอกจากนีบ้นหาดยังมี

รา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคณุอยากลิม้ลองอาหารทะเลสด

ใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนัดกีบักบัน ้าจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเดนพาซาร ์  - สนามบนิ ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงัสลุตา่น - 
ปราสาทสวนน า้ – บุโรพทุโธ – วดัปะวน - วดัเมนดุต – สนามบนิย็อกยาการต์า –  

                            สนามบนิเดนพาซาร ์(BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ปบโุรพทุโธ 
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วนัทีส่องฟรเีดย ์ลกูคา้อสิระ ทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 
 

ส าหรบัลกูคา้ Free day 

สามารถเชา่รถไปไหนก็ไดใ้นเกาะบาหล ี
 
 ** รถเชา่บาหล ี**  
- รถ 4 ทีน่ ัง่ Avansa หรอื apv    2,000 บาท/คนั/วนั 
- รถตู ้10 ทีน่ ัง่ Hi-Ace               4,000 บาท/คนั/วนั 
***รวม***

  

คนขบัรถ Eng Speaking/ทปิตามความพงึพอใจ 
***ไมร่วม*** 
บตัรผา่นประตตูา่งๆ 
 
โปรแกรมแนะน า  หาด NUSADUA / WATER BLOW / วดั LEMPUYANG / UBUD 

 
NUSAPEDINA  +3,500 บาท        รวมรถรบัสง่ทา่เรอื        เรอืขา้มฟาก 
ONE DAY TRIP  ไกด+์รถตูพ้าเทีย่ว * Kelingking Beach  
(4 ทา่นขึน้ไป)      Angel Billabons / Broken Beach 
 

   

ส าหรบัลกูคา้ทีไ่ปบโุรพุทโธ  

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

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

……… น.  เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 

 น าทา่นชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศอนิโดนเีซยี ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 

18 กโิลเมตร ตวัวดันัน้สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลังจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตัววัดก็ถกู

ทอดทิง้และถูกปลอ่ยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีาร

เริม่บรูณะวดัขึน้มา การบรูณะของสิง่กอ่สรา้งหลกัสิน้สดุลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน

ปัจจุบนั ปรัมบานันถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้า่เป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดทูี่

ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตวัวดัโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญโ่ตของปรางคซ์ึง่มี

ความสงูถงึ 47 เมตร 

 เยีย่มชม พระราชวงัสุลตา่น(SultanPalaceหรอืKratonNgayogyakarta) สรา้งขึน้ปี 

ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม. โดยสลุตา่นฮาเมงกบูโูวโน ที ่1 ตามคตแิบบฮนิด ูซึง่สมมติ

วา่พระราชวงัเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวงัมปีระต ู9 ชัน้ หมายถงึทวารทัง้ 9 ของ

มนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวงัแห่งนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดัชต ์ ใชเ้ป็นสถานที่

ประทับของสลุตา่นยอกยาการต์าตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั (ในปัจจุบนันีไ้ม่ไดป้ระทับอยูถ่าวรแลว้) 

ภายในพระราชวงัมสีถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ศลิปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจัดหอ้งตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของ

ผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดรั้บรู ้ และมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่

มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนน า้ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลับซับซอ้น โดย

ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มัยสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จ

สิน้ตอนสมัยสลุตา่นองคท์ี ่ 2 ชือ่ของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยค า

วา่ taman หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะและ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดงันัน้ ชือ่

ของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแหง่ความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวน

น ้า ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที ่ 1 ทะเลสาปSegaranอยู่ทางทศิตะวนัตก สว่นที ่ 2 ที่

ส าหรับอาบน ้า อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกวา่ UmbulBinangunสว่นที ่ 3 ไดส้ญูหายไป

แลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทีอ่าบน ้า สว่นที ่4 อยู่

ทางทศิตะวนัออก  
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* เดนิทางสู ่มหาสถปูโบโรบูดรู ์หรอื บาราบดูรู ์คนไทยรูจั้กในชือ่ บุโรพทุโธ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอนิโดนเีซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมาเกอลงั หา่งจาก

ยอกยาการต์าไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดย

บโุรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวัดของกมัพูชาซึง่เป็นทัง้ศาสน

สถานของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละศาสนาพุทธ บโุรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพุทโธเป็นมรดกโลก   

* สกัการะ วดัปะวนหรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ Candi Pawonมขีนาดเล็กแตเ่ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม

ของพุทธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์แบบ คณุจะประทบัใจในความสมมาตร

ทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอนัประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนกึวา่วดันีส้รา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชม

ฝีมอืการกอ่สรา้งวัดอนัน่าทึง่ ขณะครุ่นคดิถงึจดุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวดัทีย่ังเป็นปรศินาลกึลบั

มาจนถงึปัจจบุนัวดัแหง่นี้กอ่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 เชน่เดยีวกบัวัดทางพุทธศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่

กวา่อกีสองแหง่คอื วัดเมนดตุและวัดบโุรพุทโธ เชือ่กนัวา่ วดัทัง้สามแหง่นีม้คีวามเกีย่วพันกนัในเชงิ

สญัลักษณ์ เนือ่งจากสรา้งในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน แตยั่งไม่ทราบถงึลกัษณะของความ

เชือ่มโยงนีอ้ยา่งแน่ชดั รวมถงึวตัถปุระสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดปะวน อย่างไรก็ด ี มหีลกัฐาน

บางอยา่งบง่ชีว้า่วดัแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แตไ่มอ่าจระบุ

ตวัตนของกษัตรยิห์รอืราชนิีทีถู่กฝังไวท้ีน่ี่ได ้ 

 น าทา่นชม วดัเมนดตุ Candi Mendut ซึง่อยูห่า่งจากบโุรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กนัวา่ ทีน่ี่

เป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิว์ดัเมนดดุตใหญก่วา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ขึน้บนัไดไป

บนวดัเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Haritiเทพแหง่

ความโชคด ี อยู่ทา่มกลางเด็กๆ ขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลักของเทพเจา้ Kuweraอยู่

ทา่มกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวดัเมนดดุ จะเห็น

พระพุทธรูป หรอืพระศากยมนุ ีขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน ์และพระสารบีตุ 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 

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

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

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม    บาหล ีบาหล ี––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี--  วดัอุลนั ดานู  --  น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  

––  วหิารทานาลอ้ตวหิารทานาลอ้ต  ((BBLLDD))  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าทา่นชม วดัเม็งว ี (ทามานอายุน) วดัที่

สวยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วดัของบาหล ี อดตีเป็น

วดัหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวใีช ้

ประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี

เทา่นัน้ถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวาม

สวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวดัอนังดงาม 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์

ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณ

สองชัว่โมงทางตอนเหนอืของอบูดุซึง่ไดรั้บ
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ความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ 

 น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่า่กนัวา่เป็นเสน้ทางสู่

ความสงบสขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอยา่งมาก 

 หลงัจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ้

, ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ ทศันียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนั

ทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย

   

น าทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟตุจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิ

ทะเลสาบบราตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคัน่ดว้ยปยุเมฆสขีาว บรเิวณทีไ่ม่

สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 

11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี วดัแหง่นีต้ัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบรา

ตนั เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลัง ฉากหลงัคอืทุง่นาขัน้บนัไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ี

ช ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย 

ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี นอกจากนี ้ ยังเป็นศนูย์

รวมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ วหิารทานาล็อท วหิารงอูนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้

แหง่มหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่ 11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่น

สามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี่

  

วดัเบซากยี ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ –บาหล ีสวงิค ์Bali Swing- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมิกาแฟ

ขีช้ะมด – วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 Highlight  น าทา่นเขา้ชมวดัเบซากหิ ์ ไดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ และถอื

วา่ศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุเหนอืวัดทัง้ปวง วดัเบซากหีต์ัง้อยูใ่นเขตเมอืงการังกาเซ็มคนทีน่ีย่กใหเ้ป็นวดัหลวง

หรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถงึ 22 

วดัตรงกลางคอืวัดใหญส่ดุ โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูทีส่ดุใน

บาหล ี เพิง่ระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์น้ วดัทีใ่หญท่ีส่ดุ ส าคญัทีส่ดุตัง้อยู่

ตรงกลางมนีามวา่ วดัเปนาทารัน อากงุ วัดนีจ้ะคกึคักมากทีส่ดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึง่ๆจะจัดกนัถงึ 50 

ครัง้ ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ี พากนัแหแ่หนมาท าพธิทีา่มกลางความงามของววิ

ทวิทศันแ์บบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทีน่่าประทบัใจเป็นฉากเบือ้งหลงั  วัดเบซากหิต์ัง้

อยุบ่นความสงู 1000 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล บนเสน้ทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ 

ชว่งเวลาเทีย่วชมเหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมือ่เริม่สายขึน้เรือ่ยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจน

ไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทัง้ยังคลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีพ่ากนัมาชืน่ชม

ความงามอย่างมากมาย ขณะเดยีวกนั แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็นวัดส าคญัทีส่ดุของบาหลก็ีตามท ีแตม่เีรือ่ง

น่าผดิหวงัหลายอย่างเพราะบรรดานักทอ่งเทีย่วจะถกูกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่วชมภายในได ้

เหมอืนทีอ่ืน่ๆอทีัง้ยังตอ้งแขง่กับเวลากอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็นวดัใหญ ่ ใช ้

ประกอบพธิสี าหรับชนชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่มไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด 

 เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกิน าทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของทีบ่าหล ี

เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรมอนั

สนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้

โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ รังนก  

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

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะไดรั้บชมทศันยีภาพที่

งดงามของ ภูเขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนั

สวยงาม 

บา่ย

  

  เดนิทางสูว่ดัน า้พุศกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรยีกวา่วดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบีอ่น ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ผดุพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลี

ลว้น เคารพบชูาวัดนีด้ว้ยเชือ่วา่ก าเนดิมาจากพระอนิทร ์ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ 

เพราะเชือ่วา่บอ่น ้าศักดิส์ทิธิแ์ห่งนีส้ามารถรักษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ ิง่เลวรา้ยและเพือ่เป็นสริมิงคลแก่

ชวีติส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงน า้พศุกัด ิส์ทิธ ์ กรุณาเตรยีมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ ี

ประจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน า้ไดแ้ละตรงทางออกของวดัเทมภัคสริงิคน์ีเ้องคอืตลาดปราบ

เซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่นไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสดุๆ 

จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้ับตลาดแหง่นี ้จากน ัน้ เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

Coffee Plantationทีน่ีท้า่นจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่วา่ 

กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถูกทีบ่รเิวณโกดงัขายของที่

ระลกึแทบทกุอยา่งมารวมไวท้ีน่ี ้รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 

 

 

วนัทีห่า้

  

บาหล ี- กรุงเทพ (-/-/-)     

01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD399 

04.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

OCT-19 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอย
แลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
Free day ไปบโุรพทุโธ 

FD396 

0610-1115 
FD399 
0135-

0455+1 

11-15 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

18,999.- 

17,999.- 
22,999.- 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

19-23 OCT 2019 
วนัปิยมหาราช 

 

19,999.- 

15,999.- 
23,999.- 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

27-31 DEC 2019 
วนัหยดุปีใหม ่

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

29 DEC-2 JAN 2020 
วนัหยดุปีใหม ่

 
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 
วนัหยดุสงกรานต ์

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

12-16 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์

 
21,999.- 25,999.- 8,500.- 6,900.- 
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FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

1-5 MAY 2020 
วนัหยดุแรงงาน 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

3-7 JUL 2020 
วนัหยดุเขา้พรรษา 

 
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 บาท  

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 
 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็น
ราคาต ัว๋โปรโมช ั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  

(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์ และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ทา่น ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ยงัไม่

รวมทปิหัวหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วนัที ่ 19 กนัยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  
 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

 



    9 

เงือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากช าระลา่ชา้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการ
ช 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
ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


