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ทําทัวร์เฉพาะคณะของท่าน  เดนิทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาองักฤษ ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์ 

 

 
 

สมัผสัธรรมชาติ ศิลปะ วฒันธรรมของชาวบาหลี  

ชมทศันียภาพของภูเขาไฟท่ียงัคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ท่ี คนิตามานี 

ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ 

ชมวดัหลวงตามัน อายุน   วหิารทานาลอ็ต 

สมัผสัอากาศเยน็ตลอดปี และชมไมน้านาพรรณ ท่ี วดัอุลนุ ดานู บราตัน 

พิเศษ  ล่องเรือ Sea Safari Cruise  ชมความงามของทอ้งทะเลบาหลี เม่ือยามอาทิตยล์บัขอบนํ้า 
.......................................................................................................................................................... 

ออกเดนิทางได้ทุกวนัเสาร์   เร่ิม 16 เม.ย. - 25 มิ.ย. พ.ศ. 2565 
รายละเอยีดการเดนิทาง: 
วนัแรก     กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหล)ี - GWK Park – วดัอูลูวาตู  (อาหารเยน็) 

คณะผูเ้ดินทาง พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เพ่ือทาํการเช็คอินท่ีเคา้น์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  หลงัจาก

เช็คอินบตัรโดยสาร   นาํสมัภาระข้ึนเคร่ือง  รับบตัรข้ึนเคร่ือง และ ผา่น ตม. ขาออก แลว้ รอข้ึนเคร่ืองบิน  
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*** ทุกท่านตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR  ท่ีมีผลเป็นลบ ตรวจไว ้ภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง มาแสดงตอนเช็คอิน  

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

06.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 396 

*** บริการด้านบน และค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ... ไม่รวมในบริการ *** 

 

12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลยั (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  โดย

สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 396   (ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  ไม่รวมในค่าบริการ)     

เตรียมเอกสารพาสปอร์ต  เอกสารการรับวคัซีนครบโดส    และ ผลตรวจ RT-PCR  ท่ีมีผลเป็นลบ ตรวจไว ้ภายใน 

48 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง     เพ่ือขอวีซ่า ท่ีสนามบิน  (ค่าธรรมเนียมวซ่ีา  ได้รับการยกเว้น สําหรับ

ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย และชาติ ASEAN ทุกประเทศ    และยกเลกิ การตรวจ RT-PCR  

เม่ือเดนิทางถึงสนามบินที่บาหล)ี      จากนั้น  ไปรับกระเป๋า และสมัภาระ   แลว้ พบการตอ้นรับ จาก

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ประจาํบาหลี  (พดูภาษาองักฤษ)    นาํท่านเดินทาง ชม สวนพระวษิณุ  (GWK PARK)  ท่ีมี

อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จาํลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก  และรูปป้ันขนาดมหึมา 

ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระวิษณุ   ชมเมืองเดนปาซาร์ จากมุมสูง   และชมรูปป้ัน พระนารายณ์ ทรงครุฑ  ท่ี

ตรงปลายสุดของหนา้ผา     ใหท่้านเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั      ก่อนเดินทางไปชมความงดงามของวหิาร

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    ว่า

กนัว่า 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      

ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี และชมความงามของพระอาทิตยต์กเหนือมหาสมุทรอินเดีย    

รับประทาน อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   

นาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสอง  อูบุด  - คนิตามณ ี– ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร์ – ล่องเรือ Sea Safari Cruise  

                                                                                                                                 (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะยงัโรงแรมท่ีพกั     นาํท่านเดินทางไปยงั อูบุด  เมืองเลก็ๆ ท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครอง มาก่อน   สถานท่ีเลก็ๆแห่งน้ี เคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบาหลี ในอดีต    อิสระใหท่้านชม

เมือง ท่ีไดช่ื้อวา่เมืองแห่งศิลปะ   ปัจจุบนั ยงัคงมีบา้นของชนชั้นสูง และบา้นของสุลต่าน หลงเหลืออยู ่    

ในสมยัก่อน ยงัเช่ือกนัวา่ เมืองน้ี   เป็นเมืองแห่งการรักษา เยยีวยาผูป่้วย    แมก้ระทัง่ ผูท่ี้ตอ้งการรักษาสุขภาพให้

แขง็แรง  มีชีวิตยืนยาว  ลว้นนิยมมาพกัท่ีน่ี  เน่ืองจากเป็นท่ีท่ีอากาศดีมาก  ใครท่ีมาท่ีน่ี จะไดฟ้อกปอด 

อยา่งเตม็ท่ี  แมแ้ต่ผูป่้วย ถา้ไดม้านอนพกัท่ีเมืองเลก็ๆแห่งน้ี  กจ็ะหายป่วยไดเ้อง   ปัจจุบนั  อูบุดเป็น 1 ในสถานท่ี

พกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด บนเกาะบาหลี    ชาวต่างชาติ ขา้มนํ้าขา้มทะเลมา เพียงเพ่ือจะไดม้าพกัผอ่นท่ีน่ี     ถึงแมเ้มืองจะ

คราครํ่าไปดว้ยชาวต่างชาติ แต่อูบุดยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งดี   ท่านสามารถเดินชมบา้นของ

ชาวเมือง  วดัวาอาราม  สวนท่ีตกแต่งสวยงามสไตลบ์าหลี     นาํชมวงัของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด (PURI SAREN)   

หรือจะเดินชม และเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม   สินคา้ท่ีระลึก ไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมได ้ตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นาํท่านสู่ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ ณ หมู่บ้านคนิตามณี หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในบาหลี  ได้

ช่ือมาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง  ตั้งอยูริ่ม ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์    มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็น

ฉากเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)  พร้อมชมความงามท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาไฟและทะเลสาบ    

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงัท่าเรือ 

16.30 น. นําท่านล่องเรือ Sea Safari Cruise   ชมความงามของอาทิตยท้ิ์งดวงเหนือทะเลบาหลี    ความงาม ของขอบ

ฟ้า  ท่ีค่อยๆเปล่ียนสี ยามอาทิตยอ์สัดง   ท่ีแสนงดงามดัง่ภาพวาด   สนุกสนานกบัการเล่นเกมส์บนเรือ และชมการ

แสดงท่ีต่ืนตาต่ืนใจ   ก่อนรับประทานอาหารคํ่า บนเรือ  (บุฟเฟ่ต์)   

หลงัจากเรือเทียบท่า  นาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 

วนัท่ีสาม  เบดูกูล – ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลุน ดานู บราตัน –วดัเม็งว ี– วหิารทานาลอ็ต    

                                                                                                                                  (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะยงัโรงแรมท่ีพกั     นาํท่านสู่ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)  ทะเลสาบท่ีมีมนต์

ขลงั ฉากหลงัคือทุ่งขา้วขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดตํ่าลง อยูท่ี่ เบดูกูล (Bedugul)    นาํท่านชม ปุราอูลุนดานู บราตัน  

วดัท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณกลางนํ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน 

บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้าํพิธีทางศาสนาพทุธและฮินดู รวมทั้ง

อุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ้า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีเรียกวา่เมรุ   มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 

11 ชั้น ความสวยงามของวดัน้ี มกัปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายโฆษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอ   

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   (บุฟเฟ่ต์)     

นาํท่านเดินทางสู่ วดัปุระตามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วดัเม็งวี วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  

ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเมง็วี มีสาํคญัเป็นอนัดบัสองของบาหลี เคยเป็นวงัของรายาแห่งเมง็วี กาํแพง ประตูวดั ก่อดว้ยหิน

สูง แกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง หลงัคาปูดว้ยหญา้อลงั มีศาลาเลก็ๆ ซ่ึงมีหลงัคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงราย
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กนัออกเป็น ความสวยงามดงัภาพวาด ส่ิงก่อสร้างดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี... ไดเ้วลา

พอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ วหิารกลางสมุทร ทานาล◌็อต ท่ีงดงามข้ึนช่ือของเกาะบาหลี   วดัน้ีสร้างโดย ดงัห์ยงั 

นิราร์ตา  พระสมยัพทุธศตวรรษท่ี 16   ซ่ึงมองเห็นแสงสวา่งวาบข้ึนท่ีจุดๆ หน่ึงบนฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ี

ดงักล่าวเพ่ือทาํสมาธิ   สาวกของผูน้าํทางจิตวิญญาณในทอ้งถ่ินรู้สึกประทบัใจ จึงมาศึกษาศาสนากบัท่าน   สร้าง

ความขุ่นเคืองแก่นกับวชในทอ้งถ่ินอยา่งมาก  จึงทา้ทายนิราร์ตา    แต่ท่านยงัคงถือขนัติและยา้ยท่ีบาํเพญ็เพียรไป

ยงัมหาสมุทร  และสร้างวดัข้ึน   สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ทานาลอ็ต หรือ “ดินแดนในทะเล”   ดา้นนอก

ของวดั ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก และสินคา้หตัถกรรมมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั   

เยน็  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน เมนูอพัเกรด)    

นาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีส่ี  เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ     (อาหารเช้า) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระ ตามอธัยาศยั จนถึงเวลาไปสนามบิน 

10.00 น.  หลงัจากเช็คเอา้ทแ์ลว้   มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะยงัโรงแรมท่ีพกั     

นาํท่านเดินทางไปสนามบิน   เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

*** สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 397 : 1230 - 1605    (ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  ไม่รวมในค่าบริการ)     

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

 

อตัราค่าบริการ: ราคา ต่อท่าน  พกัห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณไีม่ต้องการจ่ายเพิม่เพ่ือพกัห้องเดีย่ว)     

รายชือ่โรงแรมทีพ่กั 
(หรอืเทยีบเทา่) 

คณะ 
2 ทา่น 

คณะ 
3 - 4 ทา่น 

คณะ 
5 - 9 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

Eden  4*  11,400 บาท 10,900 บาท 9,600 บาท 1,900 บาท 

Adi Jaya Kuta   4* 11,400 บาท 10,900 บาท 9,600 บาท 1,900 บาท 

Ramayana Resort   4* 12,200 บาท 11,700 บาท 10,400 บาท 2,700 บาท 

Arya Duta Bali   5* 13,500 บาท 13,000 บาท 11,700 บาท 4,000 บาท 

The Anvaya Beach Resort Bali   5* 14,800 บาท 14,300 บาท 13,000 บาท 5,300 บาท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม        ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน    

 ค่าอาหาร 8 ม้ือตามท่ีระบุตามรายการ  

 ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  

 ค่าเรือ Sea Safari Cruise   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

   มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) ดูแลระหว่างท่องเท่ียว 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี – ต๋ัว ไป / กลบั 

   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ  

ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง  และคุม้ครองโควิด วงเงินขั้นตํ่า USD 25,000 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ  

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

 

 

 

***ท่านทีถื่อพาสปอร์ตไทย เดนิทางท่องเที่ยวในบาหล ีได้ 30 วนั *** 

 เอกสารประกอบการเดนิทาง  

หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลือมากกวา่ 2 หนา้ 

หลักฐานการตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ตรวจไว้ไม่เกนิ 48 ช่ัวโมงก่อนเดนิทาง  

หลักฐานการฉีดวัคซนีครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือวัคซนีพาสปอรต์ 
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