
 

 
 

 

รหัสทัวร SUP2000138 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ วัดเบซากีย 5 วัน 3 คืน (FD) 
บินตรงดวยสายการบิน THAI AIR ASIA 
ชมพระอาทิตยตกดินที ่วิหารตานะห ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
ภูเขาไฟท่ีงามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
ชมความยิ่งใหญอลังการของพุทธสถานที่ใหญที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
ชมงดงามของ “วังสุลตาน” วังของกษัตริยองคแรกจนถึงองคปจจุบนั 
พักโรงแรมหรู ยานใจกลาง คูตาบีช ( 4ดาวแท ) 
ทานซีฟู�ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตลบาหลี 
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอูลูดานู 
บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นแลว) 
รวมคาตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยารกาตา – บาหลีแลว 

 

 



 

 
 

 

 

 
*****12 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย***** 

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 
 

สําคัญ !!! คาทัวรยังไมรวมคาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  1500 บาท ตอทาน ชําระที่สนามบิน
ดอนเมือง  ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ 

 
วนัแรก กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรียมหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - 

หาดจิมบารัน (-/L/D) 
03.30 น. พรอมกันทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาทเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

06.10 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 (ไมมีบริการอาหาร) 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหล ี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจาก
เจาหนาท่ี (เวลาทองถิ่นที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลทีองถิ่น 
บาย เดินทางลงไปทางใตสุดของเกาะเพ่ือเย่ียมชมวัดอูลูวต(ูPuraUluwatu) 

หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดในบาหลีที่ถูกสรางขึ้นตรงสวยปรายของหนาผา
ขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหงานเหนือมหาสมุทรอินเดีย หางจากเดน
ปาซาร ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบนหนาผาท่ีมีความสูงถึง 76 เมตร
เปนวัดหลักประจําทองทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขางของ
วัดมีทางเดินเลียบเลาะหนาผาใหทานไดชมความงามของหนาผาสูง เห็น
คลื่นซัดเขาหาฝم�งเปนประกายฟองสีขาวนวลตัดกับทองทะเลสีคราม 
นําทานชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 



 

 
 

 

สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปم�นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีก
หน่ึงแลนดมารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเปนสถานีที่จัด
งาน พักผอนสถานที่แหงน้ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลี
กวารอยละ90ใหความนับถือมากที่สุดและเปนศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรง
ตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุ
หรือที่คนไทยเรียกวา พระนารายณกับครฑุ มีรูปปم�นประติมากรรมพระ
นารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญที่สุดในโลก พระวิษณุมีความ
สูงถึง 150 ม กวาง64 ม หลอจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน 
สวนรูปปم�นครุฑอยูดานหลังรูปปم�นพระวิษณุมคีวามสูง18 ม สวนประกอบ
สุดทายคือรูปปم�นแขนของพระวิษณุ ขางหน่ึงชู1น้ิว อีกขางชู2น้ิว ซึ่งสราง
เสร็จไปเพียง30% เทาน้ัน ซึ่งจะเห็นวาถาเสร็จสมบูรณจะมีขนาดใหญมาก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พิเศษ!!  
เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบานพรอมชมความงดงามของ
ชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทรในยามเย็นปจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเปน
หน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสที่
ตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเปนจํานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหาร
ทะเลสดใหม ไมวาจะเปน กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขากันดีกับกับ
น้ําจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจาน  
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

วันที่สอง สนามบินเดนพาซาร  - สนามบิน ย็อกยาการตา - เทวลัยปรัมบานัน – 
พระราชวังสุลตาน - ปราสาทสวนนํ้า – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมน
ดุต – สนามบินย็อกยาการตา –  

                            สนามบินเดนพาซาร (BLD) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 

สําหรับทานที่ไมไปบุโรพุทโธ 
วันที่สองฟรีเดย ลูกคาอิสระ ทองเที่ยวดวยตนเอง 

 
สําหรับลูกคา Free day 
สามารถเชารถไปไหนก็ไดในเกาะบาหล ี
 
 ** รถเชาบาหลี **  
- รถ 4 ที่น่ัง Avansa หรือ apv    2,000 บาท/คัน/วัน 
- รถตู 10 ที่น่ัง Hi-Ace               4,000 บาท/คัน/วัน 
***รวม*** 
คนขับรถ Eng Speaking/ทิปตามความพึงพอใจ 
***ไมรวม*** 
บัตรผานประตูตางๆ 
 
โปรแกรมแนะนํา  หาด NUSADUA / WATER BLOW / วัด LEMPUYANG / 
UBUD 
 
NUSAPEDINA  +3,500 บาท        รวมรถรับสงทาเรือ        เรือขามฟาก 
ONE DAY TRIP  ไกด+รถตูพาเที่ยว * Kelingking Beach  
(4 ทานขึ้นไป)      Angel Billabons / Broken Beach 
 

   
สําหรับลูกคาที่ไปบโุรพุทโธ  

ออกเดินทางสูสนามบินสนามบินงูระหรัย 



 

 
 

 

……… น.  ออกเดินทางสู ย็อกยาการตา โดยสายการบนิ....... เที่ยวบินที่ …….. 
……… น.  เดินทางถึง ย็อกยาการตา(เวลาทองถิ่นที่ย็อกยาการตาชากวาบาหลี
หนึ่งช่ัวโมง) 

 นําทานชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูในเขตชวากลาง หาง
จากเมืองยกยาการตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดน้ัน
สรางขื้นเม่ือราวป พ.ศ. 1390 แตหลังจากสรางเสร็จไดไมนาน ตัววัดก็
ถูกทอดทิ้งและถูกปลอยใหทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเม่ือถึงป พ.ศ. 
2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมีการเร่ิมบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของ
สิ่งกอสรางหลักสิ้นสุดลงเม่ือป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปจจุบัน 
ปรัมบานันถกูยกยองใหเปนมรดกโลกและนับไดวาเปนหน่ึงในศาสน
สถานในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย ตัววัดโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมและความใหญโตของปรางคซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร 

 เย่ียมชม พระราชวังสุลตาน(SultanPalaceหรือ
KratonNgayogyakarta) สรางขึ้นป ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14
ตร.กม. โดยสุลตานฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติวา
พระราชวังเปนศูนยกลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชั้น 
หมายถึงทวารทั้ง 9 ของมนุษยในคติฮินดูพระราชวงัแหงน้ีเปน
สถาปตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต ใชเปนสถานที่ประทับของ
สุลตานยอกยาการตาต้ังแตอดีตจนถงึปจจบุัน (ในปจจุบันน้ีไมไดประทับ
อยูถาวรแลว) ภายในพระราชวังมีสถาปตยกรรมและส่ิงกอสรางตางๆ ที่
สวยงามและสะทอนใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาใหไดชมกัน มีการจัด
หองตางๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัตคิวามเปนมาของผูปกครองเมืองยอก
ยาการตาใหไดรบัรู และมีส่ิงของเครื่องใชสวนพระองคตางๆ รวมถึงของ
ลํ้าคามากมายที่หาชมไดยาก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

จากน้ัน ชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนํ้าถือเปนปราสาทที่
คอนขางลึกลับซับซอน โดยปราสาทแหงน้ีถูกสรางมาตั้งแตป 1755 หรือ
ตั้งแตสมัยสุลตานองคแรกของยอรคยาการตา จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัย
สุลตานองคที่ 2 ชื่อของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยคํา
วา taman หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะและ sari หมายถึง ความ
สวยงาม หรือดอกไม ดังน้ัน ชื่อของ Taman Sari จึงหมายถึง สวนแหง
ความสวยงามที่เต็มไปดวยกลิ่นของดอกไม ปราสาทสวนน้ํา ไดแบงออกเปน 
4 สวนดวยกัน คือ สวนที่ 1 ทะเลสาปSegaranอยูทางทิศตะวันตก สวนที่ 
2 ที่สําหรับอาบน้ํา อยูทางทิศใตของทะเลสาปSegaranเรียกวา 
UmbulBinangunสวนที่ 3 ไดสูญหายไปแลว คือ สระ 
PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตั้งอยูทางทิศใตของท่ี
อาบน้ํา สวนที่ 4 อยูทางทิศตะวันออก  
* เดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรือ บาราบูดูร คนไทยรูจักในชื่อ บุโรพุท
โธ เปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาค
กลางของเกาะชวา ตั้งอยูที่เมืองมาเกอลัง หางจากยอกยาการตาไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สรางขึ้นระหวางป พ.ศ. 1293 -
 1393 โดยบุโรพุทโธเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถาไม
นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเปนทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูและ
ศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญที่สุดในโลก
ในป พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกไดประกาศใหบุโรพุทโธเปนมรดกโลก   
* สักการะ วัดปะวนหรือที่รูจักกันในช่ือวา Candi Pawonมขีนาดเล็ก
แตเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการตกแตงทาง
สถาปตยกรรมท่ีสมบูรณแบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไรที่ติและ
รายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เม่ือหวนนึกวาวัดน้ีสรางขึ้นเม่ือหลายรอยป
มาแลว ชื่นชมฝมือการกอสรางวัดอันนาท่ึง ขณะครุนคิดถงึจดุประสงค
เร่ิมแรกในการกอสรางวัดที่ยังเปนปริศนาลึกลบัมาจนถึงปจจุบนัวัดแหงน้ี
กอสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 9 เชนเดียวกับวดัทางพุทธศาสนาที่มีขนาด



 

 
 

 

ใหญกวาอีกสองแหงคือ วัดเมนดุตและวัดบโุรพุทโธ เช่ือกันวา วัดทั้งสาม
แหงน้ีมีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ เน่ืองจากสรางในตําแหนงที่เปน
เสนตรงเดียวกัน แตยังไมทราบถึงลักษณะของความเช่ือมโยงน้ีอยางแนชัด 
รวมถึงวตัถุประสงคเร่ิมแรกในการกอสรางวดัปะวน อยางไรก็ดี มีหลักฐาน
บางอยางบงชีว้าวัดแหงน้ีเคยใชเปนสุสานของราชวงศหรือสถานที่ประกอบ
พิธีฝงศพ แตไมอาจระบุตัวตนของกษตัริยหรือราชินีที่ถูกฝงไวที่น่ีได  
 นําทานชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ่งอยูหางจากบุโรพุทโธ

ราว 3 ก.ม. เช่ือกันวา ที่น่ีเปนสถานที่สําหรับทําพิธีบูชาส่ิงศักดิ์สทิธ์ิวัด
เมนดุดตใหญกวาวดัปะวนเล็กนอยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมี
ระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝم�งซายเปนรปูของเทพเจา Hariti
เทพแหงความโชคดี อยูทามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางดานขวาเปนภาพ
สลักของเทพเจา Kuweraอยูทามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปดวย
ทรัพยสิน เดินเขาไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากย
มุนี ขนาบขางดวยพระโมคคัลลาน และพระสารีบุต 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร 

ออกเดินทางสูสนามบินย็อกยาการตา 
......... น.  ออกเดินทางสู บาหลี โดยสายการบิน............. เที่ยวบินที่ ………….. 
.......... น.  เดินทางถึง บาหลี(เวลาทองถิ่นบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหนึ่งช่ัวโมง) 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

  



 

 
 

 

 
วันที่สามวันที่สาม    บาหลี บาหลี ––  วัดเม็งวี วัดเม็งวี --  วัดอุลัน ดานู  --  นําทานชม ประตูสวรรค หรือ นําทานชม ประตูสวรรค หรือ 

HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาลอตวิหารทานาลอต  ((BBLLDD))  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     

 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามาน
อายุน) วดัที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 
วัดของบาหลี อดีตเปนวัดหลวง
ของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใช
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหง
ราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมี
สระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอก
เสนทางประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ชื่นชอบในการถายภาพ 

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน
ประตูที่วากนัวาเปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมีช่ือเสียงอยางมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทั้งป ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสอง
ขางทางขึ้นภูเขา 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดบัความสูง 4,300 ฟุตจาก

ระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถกูคั่นดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมร ุ มุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น



 

 
 

 

ตลอดทั้งป วัดแหงน้ีตัง้อยูริม ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง 
ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มีช่ือเสียง ซึ่ง
มีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของ
ยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ
ตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
นําทานเดินทางสู วิหารทานาลอ็ท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่ง
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึ้นในคริสต
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวิหารศักดิส์ิทธิ์ 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ BEST WESTERN KUTA หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วันที่สี่ วัดเบซากีย - หมูบานผลิตผาบาติก –บาหลี สวิงค Bali Swing- หมู
บานคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค – ตลาดปราบ
เซียน - รานKrisana (BLD) 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 Highlight  นําทานเขาชมวัดเบซากิห ไดชื่อวาเปนวัดที่มี
ความสําคัญที่สุด และถือวาศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดเหนือวัดทั้งปวง วดัเบซากีหตั้งอยู
ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเปนวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง  มี
อาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถงึ 
22 วัดตรงกลางคือวดัใหญสุด โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟกุนุง อากุง ดวย
ความสูง 3142 เมตร สูงที่สุดในบาหลี เพ่ิงระเบิดครั้งสุดทายเมื่อป 2506 
ในสวนของวัดเบซากิหน้ัน วัดที่ใหญที่สุด สําคัญที่สุดตั้งอยูตรงกลางมีนาม
วา วัดเปนาทารัน อากุง วัดน้ีจะคึกคักมากที่สุดชวงงานเทศกาล ปหน่ึงๆจะ
จัดกันถงึ 50 ครัง้ ผูคนนับรอยนับพันในชดุแตงกายสไตลบาหลี พากันแห
แหนมาทําพิธีทามกลางความงามของวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา ตลอดจน
ภาพของภูเขาไฟท่ีนาประทับใจเปนฉากเบ้ืองหลัง  วัดเบซากิหต้ังอยุบนค
วามสูง 1000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บนเสนทางขึ้นเขาสูปากปลองภูเขา
ไฟกุนุง อากุง ชวงเวลาเท่ียวชมเหมาะที่สุดคือตอนเชา เพราะเมื่อเริ่มสาย
ขึ้นเร่ือยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลุมจนไมสามารถมองเห็นยอดเขาได
อยางชัดเจนอีกทั้งยังคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวท่ีพากันมาชื่นชมความงาม
อยางมากมาย ขณะเดียวกัน แมวัดเบซากิหถือเปนวัดสําคัญที่สุดของบาหลี
ก็ตามที แตมีเรื่องนาผิดหวังหลายอยางเพราะบรรดานักทองเที่ยวจะถูกกัน
ไมใหยางกรายเขาไปเที่ยวชมภายในไดเหมือนที่อ่ืนๆอีทั้งยังตองแขงกับ
เวลากอนที่เมฆหมอกจะแผมาปกคลุม ตรงกลางซึ่งเปนวัดใหญ ใชประกอบ
พิธีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยาง
เด็ดขาด 
 เดินทางสูหมูบานผลิตผาบาติกนําทุกทานชมการผลิตบาติก เปนสินคา

ขึ้นชื่อของที่บาหลี 



 

 
 

 

เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลสีวิงค
แลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความตื่นเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมี
ความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลงัธรรมชาติ
อันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก  
http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสู: หมูบานคินตามณีเปนหมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่ง
ทานจะไดรับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(GunungBatur) 
และทะเลสาบาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ตชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

บาย   เดินทางสูวัดน้ําพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค 
คนบาหลีเรียกวาวดั PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบอน้ําศักดิส์ิทธิ์ซ่ึงผุด
พรายน้ําขึ้นมา ชาวบาหลีลวน เคารพบูชาวัดน้ีดวยเชื่อวากําเนิดมาจากพระ
อินทร จึงมีชาวบานนิยมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปดื่มกิน เพราะเชื่อวาบอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีสามารถรักษาโรคตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและเพื่อเปนสิริ
มงคลแกชีวิตสําหรับทานที่ตองการลงนํ้าพุศักดิ์สิทธ กรุณาเตรียมชุด
สําหรับเปยก 1 ชุด ผูหญิงที่มีประจําเดือนไมสามารถลงไปในนํ้าไดและ
ตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคน้ีเองคือตลาดปราบเซียน มีรานขายของ



 

 
 

 

พื้นเมืองตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของ
แบบสุดๆ จึงเปนที่มาที่คนไทยต้ังชื่อใหกับตลาดแหงน้ี จากน้ัน เยี่ยม
ชมไรกาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantationที่น้ีทานจะไดชม
การทํากาแฟดวยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ท่ีชื่อวา กาแฟจากขี้
ชะมด ซึ่งไดชื่อวาเปนกาแฟที่หอมที่สุด 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูก
ที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอยางมารวมไวที่น้ี ราน Krisna ที่มี
ชื่อเสียงของบาหลี 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินงูระหรัย 

 
วันที่หา บาหลี - กรุงเทพ (-/-/-)     
01.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  

FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

******************************* 
 “มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน  
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
 

 



 

 
 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผูใหญทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

Free day ไปบุโรพุทโธ 

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 
วันหยุดสงกรานต 

 
21,999.- 

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

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-0455+1 

12-16 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 

 
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 
วันหยุดเขาพรรษา 

 
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.- 

 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                 ราคา 5,500 บาท 



 

 
 

 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทวัร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
จองแลวขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 
เพราะกรุปน้ีมีการซื้อตั๋วภายใน 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตั๋วเร็วกวา
ปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทกุมื้อท่ีระบุในรายการ  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
 คาน้ําหนักที่เกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  1500 บาท ตอทาน ชําระที่

สนามบินดอนเมือง ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ 
 คาบรกิารไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับข้ึนแลว ณ วันที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิ่มเติม  



 

 
 

 

 ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ 
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

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

เงื่อนไขการชําระเงิน  
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกับ
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาที่ 
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
15 ทาน / ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการไม
สามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
1. หนังสือเดนิทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทบัตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึง
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การ
นัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 


