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ทําทัวร์เฉพาะคณะของท่าน  เดนิทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาองักฤษ ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์ 

.......................................................................................................................................................... 
 

สมัผสัธรรมชาติ ศิลปะ วฒันธรรมของชาวบาหลี  

ชมทศันียภาพของภูเขาไฟท่ียงัคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ท่ี คนิตามานี 

ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ 

เกบ็ภาพประทบัใจ ท่ี วหิารทานาลอ็ต และ ชมวดัอูลูวาตู ท่ีริมหนา้ผา  เหนือมหาสมุทรอินเดีย 
.......................................................................................................................................................... 

ออกเดนิทางได้ทุกวนัพฤหัสฯ และ วนัเสาร์  ภายใน 30 มิ.ย. 2565   
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และเดนิทางได้ทุกวนั ตั้งแต่ กรกฎาคม – ตุลาคม 2565  
ต้องทําการจอง และออกตั๋ว อย่างน้อย 10 วนัก่อนเดินทาง 

วนัแรก      กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหล)ี – อูลูวาตู  (อาหารเยน็) 

07.00 น. คณะเดินทาง มาพร้อมกนั ท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  เพ่ือทาํการเช็คอินท่ีเคา้น์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย  

*** ทุกท่านตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR  ท่ีมีผลเป็นลบ ตรวจไว ้ภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง มาแสดงตอนเช็คอิน  

*** ทุกท่านตอ้งมี ใบยนืยนัการฉีดวคัซีน ครบโดส  (2 เขม็)  โดยเขม็ท่ี 2 ฉีดไว ้มากกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง  

หลงัจากเช็คอินท่ีสายการบิน  นาํสมัภาระข้ึนเคร่ือง แลว้ ไปผา่น ตม. ขาออกแลว้ ไปรอข้ึนเคร่ืองบิน   

09.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 431 

14.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลยั (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย 

เตรียมเอกสารพาสปอร์ต  เอกสารการรับวคัซีนครบโดส    และ ผลตรวจ RT-PCR  ท่ีมีผลเป็นลบ ตรวจไว ้ภายใน 

48 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง     เพ่ือขอวีซ่า ท่ีสนามบิน  (ค่าธรรมเนียมวซ่ีา  ได้รับการยกเว้น สําหรับ

ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย และชาติ ASEAN ทุกประเทศ    และไม่มกีารตรวจ RT-PCR  

เม่ือเดนิทางถึงสนามบินที่บาหล)ี      จากนั้น  ไปรับกระเป๋า และสมัภาระ   แลว้ พบการตอ้นรับ อยา่ง

อบอุ่น จากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ประจาํบาหลี  (พดูภาษาองักฤษ)      นาํท่านเดินทาง ไปชมความงดงามของ วหิาร 

อูลูวาตู  (ULUWATU TEMPLE)  ซ่ึงเป็นวดัหลกัประจาํทอ้งทะเลท่ีชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 

เมตร (230 ฟุต) ตั้งอยูบ่นไหล่เขา ริมหนา้ผาทางใตสุ้ดของเกาะบาหลี    วิหารแห่งน้ี แกะสลกัจากหิน  ในสมยั

ราชวงศ ์ซเลน็ดราส   ราว คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 10 โดยเอิมปู กูตูรัน และดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชคร้ังบรรพกาล       

วา่กนัว่า ดงัห์ยงั  นิราร์ตาเขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วดัน้ี    ประตูผา่ซีก หรือ จนัดี เบินตาร์ ของวดัน้ีไม่ 

ธรรมดาตรงท่ีดา้นขา้งสลกัเป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวดัชั้นท่ีสอง (จาบา เตินกะห์) ประจาํยามโดยรูป

ป้ันพระคเนศวร์ เศียรชา้ง ท่ีผูค้นนบัถือวา่เป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค   สถานชั้นในสุดอนัศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ เจโรอนั 

นั้น อนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดู ผูท่ี้จะสวดบูชา เทพแห่งทอ้งทะเลเท่านั้น  และรอบๆบริเวณวดั ท่านจะได้

พบกบัฝงูลิงจาํนวนมาก ท่ีอาศยัอยูใ่นวดัแห่งน้ี    อิสระชมความงามของพระอาทิตยต์กเหนือมหาสมุทรอินเดีย    

รับประทานอาหารคํา่  อาหารทะเล ท่ีหาดจิมบาราน  บริการท่านด้วย ปลา ปลาหมึก กุ้ง  หอย  และลอ็บสเตอร์ 500 

กรัม   ป้ิง – ย่าง สไตล์บาหลี  เสริฟพร้อมซุป  ข้าวสวย และผดัผกับุ้ง     
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  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL KUTA BEX     (ระดบั 4 ดาว ขา้มถนน ถึงหาดกูตา้) 

เช็คอินแลว้   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
KUTA BEX BEACH FRONT HOTEL   4* http://www.kutabexhotel.com/ 

 

วนัท่ีสอง  อูบุด – นาข้าวขั้นบันได - คนิตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์ – กาแฟบาหล ี– วดันํา้พุศักดิ์สิทธ์ิ      

                                                                                                                                 (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะยงัโรงแรมท่ีพกั    นาํท่านเดินทางไปท่ี อุบุด (UBUD)  เมืองแห่งศิลปะ สถานท่ีเลก็ๆ

แห่งน้ี เคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน    ปัจจุบนั ยงัคงมีบา้นของชนชั้นสูงเหลืออยู ่   นาํชม 

Puri Saren  บา้นของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด    แลว้อิสระใหท่้านชมตลาดอูบุด  ศูนยก์ลางงานฝีมือพ้ืนบา้น การ

แกะสลกัไม ้หนา้กาก  ผา้บาติก  เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง และงานสานต่างๆ  พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก และท่ีระลึก

จากเกาะบาหลี    แลว้นาํท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในบาหลี  ไดช่ื้อมาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง ตั้งอยูริ่ม ปากปล่องภูเขาไฟกนุุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขา

ไฟบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร  

http://www.kutabexhotel.com/
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ระหวา่งทาง  ชม นาข้าวขั้นบันได ท่ีงดงาม สุดสายตา    เน่ืองจากส่วนกลางของเกาะบาหลี มีภูเขาหลายลูก  การ

เพาะปลูก โดยเฉพาะขา้ว จะปลูกกนัตามไหล่เขา และมีการปลูกกนัตลอดปี  นาขา้วสีเขียว สีทอง มีใหเ้ห็นได้

ตลอดปี  ซ่ึงนาขั้นบนัไดท่ีบาหลีน้ี  ไดรั้บการกล่าวขานว่า เป็นหน่ึงในนาขั้นบนัไดท่ีงดงาม ติดอนัดบัโลก 

ถึงคินตามณี  นาํท่านชม และเกบ็ภาพประทบัใจของ  ทะเลสาบบาตูร์  ท่ีมีภูเขาไฟ บาตูร์ เป็นฉากหลงั  

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    (บุฟเฟ่ต์) 

บ่าย นาํท่านชม ไร่กาแฟ  (Coffee Plantation)  ท่ีเรียงรายอยูต่ลอด สองฝ่ังทาง  ท่านจะไดรู้้จกั กาแฟนานาพนัธุ์ ท่ีปลูก

ท่ีบาหลี   โดยเฉพาะ กาแฟข้ีชะมด อนัเล่ืองช่ือ    นอกจากนั้น กมี็การปลูกวนิลา และโกโก ้อีกดว้ย    ลองชิมกาแฟ

บาหลี รสดั้งเดิม และรสอ่ืนๆ เช่น มอคค่า  กาแฟขิง  กาแฟผสมโสม  กาแฟกล่ินวนิลา    หรือเลือกซ้ือกาแฟข้ี

ชะมด มาลองชิม และซ้ือกลบัมาเป็นของฝาก ท่ีถูกใจคอกาแฟ      จากนั้น  นาํท่านไปชม วดันํ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัค

สิริงค์ ศาสนสถานท่ีเก่าแก่ และเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลีซ่ึงมีอายมุากกวา่ พนัปี   ชมบ่อนํ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ 

เตียตา้ เอม็พลู ซ่ึงเป็นนํ้าพจุากธรรมชาติท่ีผดุข้ึนจากตานํ้าใตดิ้นเป็นเวลามานานนบัพนัพนัปีโดยไม่มีวนัหมด  

แลว้อิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกชม  ต่อราคา และซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย เช่น ผา้พนัคอ  ผา้โสร่งพ้ืนเมือง  

กระเป๋าหนงั  ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั  พวงกญุแจฯลฯ ท่ี “ ตลาดปราบเซียน ”     

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Yakiniku Steamboat 

นาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั HOTEL KUTA BEX     เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
 

 

 

 

วนัท่ีสาม  ทานาลอ็ต – เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ     (อาหารเช้า / กลางวนั) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระ ใหท่้านเดินเล่นชายหาด  เล่นนํ้าทะเล หรือวา่ยนํ้าในสระว่ายนํ้า  ตามอธัยาศยั   จนถึงเวลานดั 

หลงัจากเช็คเอา้ทแ์ลว้   มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะยงัโรงแรมท่ีพกั    นาํท่านเดินทางสู่  วหิารกลางสมุทร  

ทานาลอ็ต ท่ีงดงามข้ึนช่ือของเกาะบาหลี   วดัน้ีสร้างโดย ดงัห์ยงั นิราร์ตา  พระสมยัพทุธศตวรรษท่ี 16   ซ่ึง

มองเห็นแสงสว่างวาบข้ึนท่ีจุดๆ หน่ึงบนฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ีดงักล่าวเพ่ือทาํสมาธิ   สาวกของผูน้าํทางจิต

วิญญาณในทอ้งถ่ินรู้สึกประทบัใจ จึงมาศึกษาศาสนากบัท่าน   สร้างความขุ่นเคืองแก่นกับวชในทอ้งถ่ินอยา่งมาก  

จึงทา้ทายนิราร์ตา    แต่ท่านยงัคงถือขนัติและยา้ยท่ีบาํเพญ็เพียรไปยงัมหาสมุทร  และสร้างวดัข้ึน   สถานท่ีแห่งน้ี

จึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ทานาลอ็ต หรือ “ดินแดนในทะเล”   ดา้นนอกของวดั ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก และสินคา้

หตัถกรรมมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั   

นาํท่านเดินทางไปร้านอาหาร    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน) 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ       
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คณะติดต่อท่ีเคา้น์เตอร์สายการบินไทย เพ่ือทาํการเช็คอินบตัรโดยสาร   หลงัจากเช็คอิน และนาํสมัภาระข้ึนเคร่ือง

แลว้  ไปผา่น ตม. ขาออก   แลว้รอข้ึนเคร่ืองบินภายในสนามบิน     

16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 432  

20.05 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ และ ประทบัใจ 

........................................................................................................................................... 
 

อตัราค่าบริการ: ราคาต่อท่าน  พกัห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณไีม่ต้องการจ่ายเพิม่เพ่ือพกัห้องเดีย่ว)     

รายชือ่โรงแรมทีพ่กั ราคา ตอ่ทา่น  อยา่งนอ้ย    
2 ทา่น ออกเดนิทาง 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

KUTA BEX BEACH FRONT HOTEL   4* 
http://www.kutabexhotel.com/  
ถนนเลยีบหาดกตูา้  ขา้มถนน ถงึชายหาด      

24,400 บาท 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม         

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ โดยสายการบินไทย   (V CLASS – PROMOTION) 

- ค่าภาษีต่างๆ ของต๋ัว / ภาษีนํา้มัน / ภาษีสนามบิน  

- ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กก. 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน  ท่ีโรงแรม  KUTA BEX BEACH FRONT HOTEL    

- ค่าอาหาร ทุกม้ือตามท่ีระบุตามรายการ  

- ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

- นํ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั   (ระหวา่งทวัร์) 

- มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) ดูแลระหว่างท่องเท่ียว 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ  

ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง  และคุม้ครองโควิด วงเงินขั้นตํ่า  USD 25,000  

ค่าตรวจ  RT PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย  

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

 

 

 

http://www.kutabexhotel.com/
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***ท่านทีถื่อพาสปอร์ตไทย เดนิทางท่องเที่ยวในบาหล ีได้ 30 วนั  

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลือมากกวา่ 2 หนา้ 

หลักฐานการตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ตรวจไว้ไม่เกนิ 48 ช่ัวโมง ก่อนขึน้เคร่ืองไปบาหลี  

หลักฐานการฉีดวัคซนีครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือวัคซนีพาสปอรต์ 
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