
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วันแรก          กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณ ุ• หาดจิมบารัน  
                                                              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
03.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน้ําด่ืม 1 ขวด 

 
 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 
เดินทางสู่ ย่านคูต้า จะอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเยือ้งไปทาง

ใตข้องเกาะบาหลี ดว้ยความที่มี ทะเลหาด
คูตา้ที่สวยงามที่น่ียงัเพยีบพร้อมไปดว้ยบาร์ 
ผบั ร้านคา้ ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้
ต่างๆ ระหวา่งทางจากสนามบินน าท่าน
ผา่นชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ  สญัลกัษณ์
ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมมา้
ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์ั้นเป็นสีขาว 
มหาภารตะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของ พี่



 

 

นอ้งสองตระกูล ซ่ึงทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเช้ือสายมาจาก ทา้วภรต  จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ ทุ่งกุรุ
เกษตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิม้รสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพ่ือเยี่ยมชม  :วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu)หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่

ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหนา้ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่าง
จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่นหนา้ผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร เป็นวดัหลกัประจ าทอ้ง
ทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของ
หนา้ผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 

 
 

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
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


 

 

นําท่านชม :สวนวิษณ ุ Garuda WisnuKencana Cultural 

Park สวนวฒันธรรมบาหลีที่มีรูปป้ันของพระวษิณุและนก 
Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทาง
อินโดนีเซีย ใชเ้ป็นสถานีที่จดังาน พกัผอ่นสถานที่แห่งน้ีสร้าง
ตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกวา่ร้อยละ 90ใหค้วาม
นบัถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างขึ้นเพือ่อุทิศถวายแด่
พระวษิณุหรือที่คนไทยเรียกวา่ พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระ นารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก พระวษิณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อ
จากทองแดงกบัทองเหลือง หนกั 4,000 ตนั ส่วนรูปป้ันครุฑอยูด่า้นหลงัรูปป้ันพระวษิณุมีความสูง 18 ม 
ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปป้ันแขนของพระวษิณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพยีง30% เท่านั้น 
ซ่ึงจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชม
ความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ใน
ยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาด
ที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซี
ฟูดส์ที่ตั้งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก 
หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น 
กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขา้กนัดีกบักบัน ้ าจ้ิม
รสชาติเด็ด และจดัจา้น  

จากน้ัน  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
วันที่สอง บาหลี • ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนนํ้า • บุโรพุทโธ • วัดปะวน •วัดเมนดุต
             (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบSet Box ของทางโรงแรมออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินงูระห์รัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่นที่ย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหน่ึงช่ัวโมง) 



 

 

จากน้ัน ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่
ในเขตชวากลาง ห่างจากเมือง ยกยาการ์ตา ไปทางตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตวัวดั นั้นสร้างขื้นเม่ือราวปี 
พ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสร้างเสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตามกาลเวลา จนเม่ือถึง
ปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมี้การเร่ิมบูรณะ วดัขึ้นมา การบูรณะของส่ิงก่อสร้างหลกัส้ินสุดลงเม่ือปี  พ.ศ. 
2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบนั ปรัมบานนัถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนบัไดว้า่เป็นหน่ึงในศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียอาคเนย์  ตวัวดัโดดเด่นดว้ย สถาปัตยกรรม และความใหญ่โตของ ปรางค์ ซ่ึงมี
ความสูงถึง 47 เมตร 

 
 
เยี่ยมชม พระราชวังสุลต่าน (Sultan Palace หรือ

KratonNgayogyakarta) สร้างขึ้นปี ค .ศ .
1756-1790 บนพื้นที่ 14 ตร.กม . โดยสุลต่าน
ฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซ่ึง
สมมติวา่พระราชวงัเป็นศูนยก์ลางของโลก
และจกัรวาล ภายในวงัมีประตู 9 ชั้น หมายถึง
ทวารทั้ง 9 ของมนุษยใ์นคติฮินดูพระราชวงั

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


 

 

แห่งน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัตใ์ชเ้ป็นสถานที่ประทบัของสุลต่านยอกยาการ์ตา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั (ในปัจจุบนัน้ีไม่ไดป้ระทบัอยูถ่าวรแลว้ )ภายในพระราชวงัมีสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
ที่สวยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศิลปวฒันธรรมชวาใหไ้ดช้มกนั มีการจดัหอ้งต่างๆ จดัแสดงเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาของผูป้กครองเมืองยอกยาการ์ตาใหไ้ดรั้บรู้ และมีส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนพระองคต่์างๆ รวมถึงของล ้า
ค่ามากมายที่หาชมไดย้าก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนํ้า ถือเป็นปราสาทที่ค่อนขา้งลึกลบัซบัซอ้น โดยปราสาทแห่งน้ีถูกสร้าง

มาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมยัสุลต่านองคแ์รกของยอร์คยาการ์ตา้ จนมาเสร็จส้ินตอนสมยัสุลต่านองคท์ี่ 2 ช่ือ
ของ  Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยค าวา่  taman หมายถึง  สวน  หรือสวนสาธารณะ 
และ sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม ้ดงันั้น ช่ือของ Taman Sari จึงหมายถึง  สวนแห่งความสวยงามที่
เตม็ไปดว้ยกล่ินของดอกไม้  ปราสาทสวนน ้ า  ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาป  Segaran 
อยูท่างทิศตะวนัตก ส่วนที่ 2 ที่ส าหรับอาบน ้ า อยูท่างทิศใตข้องทะเลสาป  Segaran เรียกวา่ UmbulBinangun

ส่วนที่ 3 ไดสู้ญหายไปแลว้ คือ สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawati ตั้งอยูท่างทิศใตข้องที่อาบน ้ า 
ส่วนที่ 4 อยูท่างทิศตะวนัออก  

เดินทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์  คนไทยรู้จกัในช่ือ  บุโรพุทโธ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ ประเทศ
อินโดนีเซีย  บริเวณภาคกลางของ เกาะชวา  ตั้งอยูท่ี่เมืองมาเกอลงั  ห่างจาก ยอกยาการ์ตา ไปทางตะวนัตกเฉียง
เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหวา่งปี  พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพทุโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธ
นิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพชูาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและศาสนาพทุธ บุ
โรพทุโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบุ้
โรพทุโธเป็นมรดกโลก 

 

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


 

 

สักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในช่ือว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบติัธรรมของพทุธศาสนิกชนที่มี
การตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอนั
ประณีตมากขึ้น เม่ือหวนนึกวา่วดัน้ีสร้างขึ้นเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ ช่ืนชมฝีมือการก่อสร้างวดัอนัน่าทึ่ง ขณะ
ครุ่นคิด ถึงจุดประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้างวดัที่ยงัเป็นปริศนาลึกลบัมาจนถึงปัจจุบนัวดัแห่งน้ีก่อสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกบัวดัทางพทุธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กวา่อีกสองแห่งคือ วดัเมนดุตและวดับุโรพทุ
โธ เช่ือกนัวา่ วดัทั้งสามแห่งน้ีมีความเก่ียวพนักนัในเชิงสญัลกั ษณ์ เน่ืองจากสร้างในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรง
เดียวกนั แต่ยงัไม่ทราบถึงลกัษณะของความเช่ือมโยงน้ีอยา่งแน่ชดั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการก่อสร้าง
วดัปะวน อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานบางอยา่งบ่งช้ีวา่วดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสุสานของราชวงศห์รือสถานที่ประกอบพธีิ
ฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตนของกษตัริยห์รือราชินีที่ถูกฝังไวท้ี่น่ีได ้

นําท่านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซ่ึงอยูห่่างจากบุโรพทุโธ
ราว 3 ก.ม. เช่ือกนัวา่ ที่น่ีเป็นสถานที่ส าหรับท าพธีิบูชา
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวดัเมนดุดตใหญ่กวา่วดัปะวนเล็กนอ้ยเม่ือ
ขึ้นบนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ 
แกะสลกัจากหิน ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพ
แห่งความโชคดี อยูท่่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางดา้นขวา
เป็นภาพสลกั ของเทพเจา้ Kuwera อยูท่่ามกลางเด็กๆ 
และกระสอบที่เตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์น เดินเขา้ไปภายใน
วดัเมนดุด จะเห็นพระพทุธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบ
ขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน์ และพระสารีบุต 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สาม ย็อกยาการ์ตา • บาหลี •ว ัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม 

ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินยอ็กยาการ์ตา 
07.55 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 8441 
10.05น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหน่ึงช่ัวโมง) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยีย่มชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะ

บาหลี อยูห่่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบ



 

 

ราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่ถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

 
 

จากน้ัน น าท่านไปยงัวิหารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมาก
ที่สุดของเกาะบาหลี วหิารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอก
ชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียว
คล่ืน ส่ิงที่ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพเิศษเน่ืองจากเม่ือชม
วหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบที่ปกคลุม
หนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน  

เย็น  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ส่ี  บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านคนิตามณี • ชิมกาแฟขีช้ะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ •  

ตลาดปราบเซียน • ร้านKrisana    (เช้า/กลางวันบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น)     
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้งหมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสูร้ะ หวา่งความดี
กบัความชัว่ โดยให้บารองสตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และใหรั้งคา สตัวป์ระหลาดตวัร้ายใน
นิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์จะเป็นการแสดงที่ดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบั
การแต่งกายที่สีสนัสวยงาม ผสมผ สานกบัลีลาการร่ายร าที่ทั้งอ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด
เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติกน าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ขึ้นช่ือของที่บาหลี  จากน้ันเดินทางสู่ : หมู่
บ้านคนิตามณี  เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะไดรั้บชมทศันียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์
(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บา้นแห่งน้ี 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 
บ่าย เดินทางสู่วัดนํ้าพุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ 



 

 

 
คนบาหลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพ
บูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพือ่เป็นสิ ริมงคลแก่ชีวติ สําหรับท่านที่ต้องการลง
นํ้าพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มีประจําเดือนไม่สามารถลงไปในนํ้าได้ และตรง
ทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือ ตลาดปราบเซียน  มี
ร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มา
ที่คนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี จากน้ัน เยีย่มชมไร่กาแฟ
ที่มีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่น้ีท่านจะได้
ชมการท ากาแฟดว้ยวธีิการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ช่ือวา่ 
กาแฟจากขีช้ะมด ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นกาแฟที่หอมที่สุด 

เย็น  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท้ี่น้ีร้าน Krisnaที่
มีช่ือเสียงของบาหลี 

ได้เวลาสมควร      นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
วันที่ห้า       บาหลี • กรุงเทพ   (-/-/-)     
 
01.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  
 

วันเดินทางราคา บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 FD396/399 25,900 25,900 25,500 4,000 

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 FD396/399 19,900 19,900 19,500 4,000 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 FD396/399 24,900 24,900 24,500 4,000 

15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 FD396/399 20,900 20,900 20,500 4,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

 
 
 



 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ  และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี  ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ  (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 


