
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 5 วนั 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย ( THAI AIRASIA ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรยีม์หาภารตะ • วดัอลููวาตู • สวนวษิณุ • หาดจมิบารนั  

                                                      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.10 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเที่ยวบนิที ่FD396 มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่องเสรฟิพรอ้มน ้ าด่ืม 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ที่บาหล ีเรว็กว่าประเทศไทยหน่ึงชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะ 

บาหล ีดว้ยความทีม่ทีะเลหาดคูตา้ทีส่วยงามทีน่ี่ยงั 

เพยีบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ผบั รา้นคา้ รา้นอาหาร หา้ง 

สรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิน าท่าน 

ผ่านชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ สญัลกัษณข์องเกาะ 

บาหลเีป็นรูปของรถศึกเทยีมมา้ประมาณ 6 ตวั  

อนุสาวรยีน์ ัน้เป็นสขีาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความ 

ขดัแยง้ของ พีน่อ้งสองตระกูล ซึง่ท ัง้สองตระกูลต่างกส็บืเชื้อสายมาจากทา้วภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงคราม

ทีทุ่่งกรุุเกษตร 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

บ่าย เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพือ่เยี่ยมชม :วดัอลููวาตู(PuraUluwatu) 

หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสรา้งขึ้นตรงส่วยปรายของ  

 

หนา้ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 

กิโลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาหลแีทบทุกคนเคารพ

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


 

บูชา สองขา้งของวดัมทีางเดินเลยีบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เห็นคลื่นซดัเขา้หาฝัง่เป็น

ประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

น าท่านชม:สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวฒันธรรมบาหลทีี่มรูีปปัน้ของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์ารค์ส าคญั โปรเจคใหญ่

ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจ่ดังาน พกัผ่อนสถานทีแ่ห่งน้ีสรา้งตามความเชื่อของศาสนาฮนิดู ทีช่าวบาลกีว่า

รอ้ยละ90ใหค้วามนบัถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหล ีสวนน้ี

สรา้งขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปัน้ประติมากรรมพระ

นารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจาก

ทองแดงกบัทองเหลอืง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปปัน้ครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปปัน้พระวษิณุมคีวามสูง18 ม ส่วนประกอบ

สุดทา้ยคือรูปปัน้แขนของพระวษิณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซึ่งสรา้งเสรจ็ไปเพยีง30% เท่านัน้ ซึ่งจะเหน็ว่าถา้

เสรจ็สมบูรณจ์ะมขีนาดใหญ่มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความ

งดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเย็นปจัจุบนั 

หาดจมิบารนั ถอืเป็นหน่ึงในชายหาดทีด่ทีีสุ่ดในบาหล ี 

นอกจากน้ีบนหาดยงัมรีา้นอาหารซฟีูดสท์ี่ต ัง้อยู่เรียงราย 

อยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหาร

ทะเลสดใหม ่ไมว่่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมกึ ที่เขา้

กนัดกีบักบัน า้จิ้มรสชาตเิดด็ และจดัจา้น  

จากนั้น  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั Park Regis  Kuta Hotelหรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

  



 

วนัที่สอง บาหล ี•ยอ็กยาการต์า•เทวลยัปรมับานนั •พระราชวงัสุลต่าน•ปราสาทสวนน ้า•บโุรพทุโธ 

                      •วดัปะวน•วดัเมนดุต (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบSet Boxของทางโรงแรมออกเดินทางสูส่นามบนิสนามบนิงูระหร์ยั 

07.20 น. ออกเดนิทางสู่ ยอ็กยาการต์าโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT8440 

07.30 น. เดินทางถงึ ยอ็กยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ที่ยอ็กยาการต์าชา้กว่าบาหลหีน่ึงชัว่โมง) 

จากนั้น ชมเทวลยัปรมับานัน หรือ จนัดีราราจงกรงั คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้อยู่

ในเขตชวากลาง ห่างจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันัน้สรา้งขื้นเมื่อราวปี 

พ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสรา้งเสรจ็ไดไ้มน่าน ตวัวดักถ็กูทอดทิ้งและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึ

ปี พ.ศ. 24 2561 (ค.ศ. 1918) จึงไดม้กีารเริ่มบูรณะวดัขึ้นมา การบูรณะของสิง่ก่อสรา้งหลกัสิ้นสุดลงเมือ่ปี พ.ศ. 

2496 (ค.ศ. 1953)ในปจัจุบนั ปรมับานนัถูกยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกและนบัไดว้่าเป็นหน่ึงในศาสนสถานใน

ศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชียอาคเนย ์ตวัวดัโดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซ์ึง่มคีวาม

สูงถงึ 47 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชม พระราชวงัสุลต่าน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta)สรา้งขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14

ตร.กม. โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที ่1 ตามคต ิ

แบบฮนิดู ซึง่สมมตวิ่าพระราชวงัเป็นศูนยก์ลางของ 

โลกและจกัรวาล ภายในวงัมปีระตู 9 ช ัน้ หมาย 

ถงึทวารท ัง้ 9 ของมนุษยใ์นคตฮินิดูพระราชวงัแห่ง 

น้ีเป็นสถาปตัยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัต ์

ใชเ้ป็นสถานทีป่ระทบัของสุลต่านยอกยาการต์าต ัง้ 

แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั (ในปจัจบุนัน้ีไมไ่ดป้ระทบั 

อยู่ถาวรแลว้)ภายในพระราชวงัมสีถาปตัยกรรม 

และสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้หน็ 

ถงึศิลปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มกีารจดัหอ้งต่างๆ จดัแสดงเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของผูป้กครองเมอืง

ยอกยาการต์าใหไ้ดร้บัรู ้และมสีิง่ของเครื่องใชส้่วนพระองคต่์างๆ รวมถงึของล  า้ค่ามากมายทีห่าชมไดย้าก 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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%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%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%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


 

จากนัน้ น าชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน ้ าถอืเป็นปราสาทที่ค่อนขา้งลกึลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแห่งน้ีถกูสรา้งมา

ตัง้แต่ปี 1755 หรือตัง้แต่สมยัสุลต่านองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จสิ้นตอนสมยัสุลต่านองคท์ี่ 2 ชื่อ

ข อ ง  Taman Sari ม าจ าก ภ าษ า ช ว า  โด ย ค า ว่ า  taman ห ม า ย ถึ ง  ส ว น  ห รื อ ส ว น ส า ธ า รณ ะ 

และ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดงันัน้ ชื่อของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแห่งความสวยงาม

ที่เต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวนน า้ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาปSegaran

อยู่ทางทิศตะวนัตก ส่วนที่ 2 ที่ส  าหรบัอาบน า้ อยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาปSegaranเรียกว่า UmbulBinangun

ส่วนที ่3 ไดสู้ญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้อยู่ทางทศิใตข้องที่อาบน า้ 

ส่วนที ่4 อยู่ทางทศิตะวนัออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู ่ มหาสถูปโบโรบูดูร ์หรือ บาราบูดูร ์คนไทยรูจ้กัในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงของประเทศ

อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยู่ที่เมืองมาเกอลงั ห่างจากยอกยาการต์าไปทางตะวนัตกเฉียง

เหนือราว 40 กิโลเมตร สรา้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพูชาซึ่งเป็นท ัง้ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพทุธ บุโร

พทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพทุ

โธเป็นมรดกโลก 

สกัการะ วดัปะวนหรือที่รูจ้กักนัในช่ือว่า Candi Pawonมขีนาดเลก็แต่เป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มี

การตกแต่งทางสถาปตัยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรที่ไรท้ี่ติและรายละเอียดอนั

ประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวดัน้ีสรา้งขึ้นเมื่อหลายรอ้ยปีมาแลว้ 

ชื่นชมฝีมือการก่อสรา้งวดัอนัน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงค์

เริ่มแรกในการก่อสรา้งวดัที่ยงัเป็นปริศนาลกึลบัมาจนถึงปจัจุบนัวดั

แห่งน้ีก่อสรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพทุธศาสนา

ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าอกีสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพทุโธ เชื่อกนั

ว่า วดัท ัง้สามแห่งน้ีมีความเกี่ยวพนักนัในเชิงสญัลกัษณ์ เน่ืองจาก

สรา้งในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถงึลกัษณะของ

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%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%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
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


 

ความเชื่อมโยงน้ีอย่างแน่ชดั รวมถงึวตัถปุระสงคเ์ริ่มแรกในการก่อสรา้งวดัปะวน อย่างไรกด็ ีมหีลกัฐานบางอย่าง

บง่ชี้ว่าวดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รอืสถานที่ประกอบพิธฝีงัศพ แต่ไม่อาจระบตุวัตนของกษตัริยห์รือ

ราชนีิทีถ่กูฝงัไวท้ีน่ี่ได ้

น าท่านชม วดัเมนดุตCandi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกนัว่า ที่น่ีเป็นสถานที่ส  าหรบัท าพิธีบูชาสิ่ง

ศกัดิ์สิทธิ์วดัเมนดุดตใหญ่กว่าวดัปะวนเลก็นอ้ยเมื่อขึ้นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมรีะเบยีงภาพเลก็ๆ แกะสลกั

จากหิน ฝัง่ซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Haritiเทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางดา้นขวาเป็นภาพ

สลกัของเทพเจา้ Kuweraอยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยส์นิ เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะ

เหน็พระพทุธรูป หรอืพระศากยมนีุ ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน ์และพระสารบีตุ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั INDOLUXE HOTEL JOGJAKARTAหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ยอ็กยาการต์า•บาหล•ีวดับราตนั• วหิารทานาตล์อต (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบSet Boxของทางโรงแรม 

ออกเดินทางสูส่นามบนิ สนามบนิยอ็กยาการต์า 

07.55 น. ออกเดนิทางสู่บาหล ีโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XT 8441 

10.05น. เดินทางถงึ บาหล(ีเวลาทอ้งถิน่บาหลเีรว็กว่ายอ็กยาการต์าหน่ึงชัว่โมง) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดนิทางใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง เยีย่มชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) 

วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหล ีอยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร ์50 

กิโลเมตร เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ต ัง้อยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็น

วดัใหญ่ที่ถอืไดว้่าส  าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้ง

เพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน า้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหล ีวดัน้ีอยู่

ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศใน

บรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี 



 

จากนั้น น าท่านไปยงัวิหารทานาตล์อต(Pura Tanah Lot)ทีม่ชีื่อเสยีง

ทีสุ่ดและเป็นจดุทีม่นีกัท่องเทีย่วถ่ายภาพมากทีสุ่ดของเกาะบาหล ี

วหิารน้ีต ัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝัง่ในเวิ้งอ่าว อนัเกดิจากการกดั

เซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ที่ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมคีวามพเิศษเน่ืองจากเมือ่

ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเหน็เป็นเสมอืนภาพของ

หอคอยสดี าและไมช่้อใบทีป่กคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถงึความอ่อน

ชอ้ยของภาพวาดจนี  

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั Park Regis  Kuta Hotelหรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่  บารอ๊งแดนซ ์●หมูบ่า้นผลติผา้บาติก●หมู่บา้นคินตามณี●ชิมกาแฟข้ีชะมด •วดัเทมภคัสริงิค•์ ตลาด 

                   ปราบเซียน●รา้นKrisana (เชา้/กลางวนับฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมวิวภเูขาไฟบาตูร/์เยน็)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์ 

เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มที ัง้หมด 5 องก ์เป็นการ 

แสดงการต่อสูร้ะหว่างความดกีบัความช ัว่ โดยใหบ้ารอง  

สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความด ีและให ้ 

รงัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยายโบราณ เป็นตวัแทน 

แห่งความช ัว่ ตลอดการแสดงท ัง้ 5 องก ์จะเป็นการ 

แสดงทีดู่แลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแต่งกายทีส่สีนั 

สวยงาม ผสมผสานกบัลลีาการร่ายร าที่ท ัง้อ่อนหวานและ 

แขง็แรงของนกัแสดงท ัง้หมด 

เดนิทางสู่หมู่บา้นผลติผา้บาตกิน าทกุท่านชมการผลติ 

บาตกิ เป็นสนิคา้ขึ้นชื่อของทีบ่าหล ี

เดินทางสู:่ หมู่บา้นคนิตามณี 

เป็นหมูบ่า้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะไดร้บัชม 

ทศันียภาพทีง่ดงามของ ภเูขาไฟบาตูร(์GunungBatur) 



 

และทะเลสาบาตูร(์Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บ่าย เดินทางสูว่ดัน ้ าพศุกัสทิธ์ิ หรอืคนไทยเรยีกว่าวดัเทมภคัสริงิค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนบาหลเีรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบี่อน า้ศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งผุดพรายน า้ขึ้นมา ชาวบาหลลีว้น เคารพ

บูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระอินทร ์จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน า้

ศกัดิ์สิทธิ์แห่งน้ีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิ่งเลวรา้ยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส าหรบัท่านที่ตอ้งการลง

น ้ าพุศกัด์ิสิทธ ์กรุณาเตรียมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญิงที่มีประจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน ้ าไดแ้ละตรง

ทางออกของวดัเทมภคัสริงิคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียน มรีา้น 

ขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการ 

ต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บั 

ตลาดแห่งน้ี จากนั้นเยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี 

Coffee Plantationทีน้ี่ท่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิ ี

การดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ื่อว่า กาแฟจากข้ีชะมด ซึง่ได ้

ชื่อว่าเป็นกาแฟทีห่อมทีสุ่ด 

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลกึราคาถกูที่บรเิวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้ีน้ี่รา้น Krisnaที่มี

ชื่อเสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 

วนัที่หา้  บาหล•ี กรุงเทพ (-/-/-)     

 

01.35น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่  FD399 

04.50น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 



 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

04 - 08 ตลุาคม 2561 22,900 22,900 22,500 4,000 

10 - 14 ตลุาคม 2561 24,900 24,900 24,500 4,000 

18 - 21 ตลุาคม 2561 24,900 24,900 24,500 4,000 

24 - 28 ตลุาคม 2561 22,900 22,900 22,500 4,000 

21 - 25 พฤศจกิายน 2561 22,900 22,900 22,500 4,000 

29 พฤศจกิายน - 03 ธนัวาคม  2561 22,900 22,900 22,500 4,000 

05 - 09 ธนัวาคม 2561 22,900 22,900 22,500 4,000 

06 - 10 ธนัวาคม 2561 24,900 24,900 24,500 4,000 

13 - 17 ธนัวาคม 2561 23,900 23,900 23,500 4,000 

19 - 23 ธนัวาคม 2561 23,900 23,900 23,500 4,000 

26 - 30 ธนัวาคม 2561 23,900 23,900 23,500 4,000 

27 - 31 ธนัวาคม 2561 26,900 26,900 26,500 4,000 

29 ธนัวาคม - 02 มกราคม  2561 29,900 29,900 26,500 4,000 

30 ธนัวาคม - 03 มกราคม  2561 27,900 27,900 27,500 4,000 

03 - 07 มกราคม 2562 23,900 23,900 23,500 4,000 

16 - 20 มกราคม 2562 22,900 22,900 22,500 4,000 

31 มกราคม - 04 กมุภาพนัธ ์ 2562 23,900 23,900 23,500 4,000 

07 - 11 กมุภาพนัธ ์2562 23,900 23,900 23,500 4,000 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์2562 23,900 23,900 23,500 4,000 

28 กมุภาพนัธ ์- 04 มีนาคม  2562 22,900 22,900 22,500 4,000 

21 - 25 มีนาคม 2562 22,900 22,900 22,500 4,000 



 

28 มีนาคม - 01 เมษายน 2562 22,900 22,900 22,500 4,000 

04 - 08 เมษายน 2562 24,900 24,900 24,500 4,000 

11 - 15 เมษายน 2562 26,900 26,900 26,500 4,000 

12 - 16 เมษายน 2562 28,900 28,900 28,500 4,000 

25 - 29 เมษายน 2562 22,900 22,900 22,500 4,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ไปกลบั บาหลี-ยอ๊กยา-บาหล ี 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 

 



 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตั

ฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั

กอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน

กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้

จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั

ทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 
 


