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วันแรก          กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน  
                                                         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 
03.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน า้ด่ืม 1 ขวด 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นที่บาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 
เดินทางสู่ ย่านคูต้า จะอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความท่ีมีทะเลหาดคูต้าท่ีสวยงามท่ีน่ียงั

เพียบพร้อมไปดว้ยบาร์ ผบั ร้านคา้ 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ 
ระหว่างทางจากสนามบินน าท่าน
ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
สัญลกัษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูป
ของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั 
อนุสาวรีย ์นั้ นเป็นสีขาว มหาภา
รตะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของ 
พ่ีน้องสองตระกู ล ซ่ึ งทั้ งสอง
ตระกูลต่างก็ สืบเช้ือสายมาจาก
ทา้วภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิม้รสเมนูอาหารบาหลท้ีองถิ่น 

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
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บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของ
เกาะเพ่ือเยี่ยมชม :วัดอูลูวาตู
(PuraUluwatu)หน่ึงในวดัท่ี
เก ่า แก ่ที ่สุด ในบาหล ีที ่ถ ูก
สร้างข้ึนตรงส่วยปรายของ
หน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลู
ว า ต ูสู ง ต ร ะ ห ง่ า น เ ห นื อ
มหาสมุทรอินเดีย ห่า งจ าก
เ ด นป าซ าร ์  ป ร ะม าณ  30 
กิโลเมตร ตั้ งอยู่บนหน้าผาท่ี
มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดั
หลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาให้ท่านไดช้ม
ความงามของหนา้ผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 
น าท่านชม:สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรมบาหลีท่ีมีรูปป้ันของพระวิษณุ
และนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนด์มาร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีท่ีจัดงาน 
พกัผอ่นสถานท่ีแห่งน้ีสร้างตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากท่ีสุดและ
เป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือ
ท่ีคนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดงกบัทองเหลือง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปป้ัน
ครุฑอยูด่า้นหลงัรูปป้ันพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปป้ันแขนของพระวิษณุ ขา้งหน่ึงชู1
น้ิว อีกขา้งชู 2น้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซ่ึงจะเห็นว่าถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็
ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่
เรียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา 
หรือปลาหมึก ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้ าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น  

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
วันทีส่อง บาหล ี• ยอ็กยาการ์ตา • เทวลยัปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนน ้า • บุโรพุทโธ • วัดปะวน  
                         วัดเมนดุต         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบSet Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ยอ็กยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ยอ็กยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่นที่ยอ็กยาการ์ตาช้ากว่าบาหลหีนึ่งช่ัวโมง) 
จากนั้น ชมเทวลยัปรัมบานัน หรือ จนัดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่

ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดันั้นสร้างข้ืนเม่ือราวปี 
พ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็ถูกทอดท้ิงและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเม่ือถึง 

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
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ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเร่ิมบูรณะวดัข้ึนมา การบูรณะของส่ิงก่อสร้างหลกัส้ินสุดลงเม่ือปี พ.ศ. 
2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับไดว้่าเป็นหน่ึงในศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย  ์ตวัวดัโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซ่ึงมี
ความสูงถึง 47 เมตร 

เยีย่มชม พระราชวงัสุลต่าน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สร้างข้ึนปี ค.ศ.1756-1790 บนพ้ืนท่ี 14 ตร.
กม. โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ท่ี 1 ตามคติแบบฮินดู ซ่ึงสมมติว่าพระราชวงัเป็นศูนยก์ลางของโลกและจกัรวาล 
ภายในวงัมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารทั้ง 9 ของมนุษยใ์นคติฮินดูพระราชวงัแห่งน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวา
ผสมผสานกบัดชัตใ์ชเ้ป็นสถานท่ีประทบัของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ในปัจจุบนัน้ีไม่ได้
ประทบัอยูถ่าวรแลว้)ภายในพระราชวงัมีสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีสวยงามและสะทอ้นให้เห็นถึง
ศิลปวฒันธรรมชวาให้ไดช้มกนั มีการจดัห้องต่างๆ จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของผูป้กครองเมือง
ยอกยาการ์ตาใหไ้ดรั้บรู้ และมีส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนพระองคต่์างๆ รวมถึงของล ้าค่ามากมายท่ีหาชมไดย้าก 

 
 

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
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน า้ ถือเป็นปราสาทท่ีค่อนขา้งลึกลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแห่งน้ีถูกสร้าง

มาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมยัสุลต่านองคแ์รกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จส้ินตอนสมยัสุลต่านองค์ท่ี 2 ช่ือ
ขอ ง  Taman Sari ม าจ า ก ภ า ษ า ชว า  โ ด ย ค า ว่ า  taman หม า ย ถึ ง  สวน  ห รื อสวนส า ธ า รณ ะ 
และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม ้ดงันั้น ช่ือของ Taman Sari จึงหมายถึง สวนแห่งความสวยงามท่ี
เต็มไปดว้ยกล่ินของดอกไม ้ปราสาทสวนน ้ า ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ี 1 ทะเลสาป Segaran 
อยูท่างทิศตะวนัตก ส่วนท่ี 2 ท่ีส าหรับอาบน ้ า อยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาป Segaran เรียกว่า UmbulBinangun

ส่วนท่ี 3 ไดสู้ญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ตั้งอยูท่างทิศใตข้องท่ีอาบน ้ า 
ส่วนท่ี 4 อยูท่างทิศตะวนัออก  

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จกัในช่ือ บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ท่ีเมืองมาเกอลงั ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียง
เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพูชาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุ
โรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้บุ
โรพุทโธเป็นมรดกโลก 

 
 
 
 
 

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
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สักการะ วัดปะวนหรือที่ รู้จักกันในช่ือว่า 

Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็น
ส ถ า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ข อ ง
พุทธศาสนิกชนท่ีมีการตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ คุณ
จะประทบัใจในความสมมาตรท่ีไร้
ท่ีติและรายละเอียดอนัประณีตมาก
ข้ึน เม่ือหวนนึกว่าว ัดน้ีสร้างข้ึน
เมื่อหลายร้อยปีมาแลว้ ช่ืนชมฝีมือ
การก่อสร้างวัดอันน่า ท่ึง  ขณะ
ครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัท่ียงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบันวดัแห่งน้ีก่อสร้างข้ึน
ในช่วงศตวรรษท่ี 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพุท
โธ เช่ือกนัว่า วดัทั้งสามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัในเชิงสัญลกัษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรง
เดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเช่ือมโยงน้ีอยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงค์เร่ิมแรกในการก่อสร้าง
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วดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งช้ีว่าวดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานท่ีประกอบพิธี
ฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีท่ีถูกฝังไวท่ี้น่ีได  ้

น าท่านชม วดัเมนดุตCandi Mendut ซ่ึงอยูห่่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกนัว่า ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญ่กว่าวดัปะวนเลก็นอ้ยเม่ือข้ึนบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลกั
จากหิน ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะท่ีทางดา้นขวาเป็นภาพ
สลกัของเทพเจา้ Kuwera อยูท่่ามกลางเด็กๆ และกระสอบท่ีเต็มไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายในวดัเมนดุด จะ
เห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน์ และพระสารีบุต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม ยอ็กยาการ์ตา • บาหล ี•ว ัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
07.55 น. ออกเดินทางสู่บาหล ีโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XT 8441 
10.05น. เดินทางถึง บาหล ี(เวลาท้องถิ่นบาหลเีร็วกว่ายอ็กยาการ์ตาหนึ่งช่ัวโมง) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยีย่มชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) วดัน้ีตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะ

บาหลี อยูห่่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัที่มช่ืีอเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบ
ราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้่าส าคญัเป็นอนัดับ 2 รองจากวดัเบ
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ซากีห์ โดยสร้างเพ่ือบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านไปยงั วหิารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุด

ของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยูบ่น
ผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอ่าว อนั
เกิดจากการกดัเซาะของเกลียว
คล่ืน ส่ิงท่ีท าใหว้ดัแห่งน้ีมีความ
พิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทา
นาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะ
เห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอย
สีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหนา้
ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ย
ของภาพวาดจีน  



          BT-BAL04_FD_JUN-AUG19 

 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
วันทีส่ี่  บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลติผ้าบาติก • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขีช้ะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ •  

ตลาดปราบเซียน • ร้าน Krisana  (เช้า/กลางวนับุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เยน็)     
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบ าพ้ืนบา้น มีทั้งหมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดี
กบัความชัว่ โดยใหบ้ารองสตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และให้รังคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายใน
นิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบั
การแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร าท่ีทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
เดินทางสู่ หมู่บ้านผลติผ้าบาตกิ น าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของท่ีบาหลี  
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จากนั้นเดินทางสู่: หมู่บ้านคนิตามณ ีเป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะไดรั้บชมทศันียภาพท่ีงดงาม
ของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
บ่าย เดินทางสู่ วดัน า้พุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วดัเทมภัคสิริงค์ 

หลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้ าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ี
ดว้ยเช่ือว่าก  าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
น้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส าหรับท่านที่ต้องการลงน ้าพุศักดิ์สิทธ์ 
กรุณาเตรียมชุดส าหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มปีระจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน า้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์น้ีเองคือ ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี จากนั้น เยี่ยมชมไร่
กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีท่านจะไดช้มการท ากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะ
กาแฟท่ีท่ีช่ือว่า กาแฟจากขีช้ะมด ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด 
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เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
ร้าน Krisnaท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 

ได้เวลาสมควร      น าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 

วันที่ห้า       บาหล ี• กรุงเทพ        (-/-/-)     
 
01.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์.....บาหลี บุโรพทุโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,900 4,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,900 4,000 

18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 FD396/399 21,900 21,900 20,900 4,000 



          BT-BAL04_FD_JUN-AUG19 

 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 FD396/399 27,900 27,900 26,900 4,000 

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 FD396/399 28,900 28,900 27,900 4,000 

15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 22,900 4,000 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 FD396/399 22,900 22,900 21,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหล-ีย๊อกยา-บาหล ี 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทอิาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนยีมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 35 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 
 


