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บาหล-ีบโุรพธุโธ- วดัเบซากยี ์ 
5 วนั 3 คนื (FD-AIR ASIA) 

 

 
 บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีสุ่ดในคาบสุมทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 

 ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการของพุทธสถานทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก“บโุรพุทโธ” 
 ชมงดงามของ “วงัสลุตา่น” วงัของกษตัรยิอ์งคแ์รกจนถงึองคป์จัจบุนั 
 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คูตา้บชี ( 4ดาวแท ้) 

 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสสไตลบ์าหล ี
 ชมทัศนียภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 
 บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้แลว้) 

 รวมคา่ต ัว๋ภายใน บาหล ี– ยอคยารก์าตา้ – บาหลแีลว้ 
*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

โปรดดูราคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

 

ส าคญั !!! คา่ทัวรย์ังไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ท่าน ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง  

ยังไม่รวมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 
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วนัแรก กรงุเทพ -  บาหล ี- อนุสาวรยีม์หาภารตะ -  วดัอูลวูาต ู- สวนวษิณุ - หาดจมิบารนั  
 (-/L/D) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู1 Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 (ไมม่บีรกิารอาหาร) 

11.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหรั์ย เกาะบาหล ี ประเทศอนิโดนเีซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ี เร็วกวา่ประเทศไทย

หนึง่ช ัว่โมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารล ิม้รสเมนอูาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

บา่ย เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอูลวูาต(ูPuraUluwatu) 

หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในบาหลทีีถ่กูสรา้งขึน้ตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอลูวูาตสูงู

ตระหง่านเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นหนา้ผาทีม่คีวาม

สงูถงึ 76 เมตรเป็นวัดหลักประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทกุคนเคารพบชูา สองขา้งของวัดมี

ทางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลืน่ซัดเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟอง

สขีาวนวลตัดกับทอ้งทะเลสคีราม 

น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญ โปรเจค

ใหญ่ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจั่ดงาน พักผอ่นสถานทีแ่หง่นีส้รา้งตามความเชือ่ของศาสนา

ฮนิด ู ทีช่าวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีส่ดุและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่

ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ี สวนนีส้รา้งข ึน้เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ พระ

นารายณ์กับครุฑ มรีูปปัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครฑุอันงดงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่นรูปปัน้

ครุฑอยูด่า้นหลังรูปปัน้พระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรูปปัน้แขนของพระวษิณุ ขา้ง

หนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซ ึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาด

ใหญ่มาก 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด Jimbaran พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดทีจั่บจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปครึง่เสีย้วพระจันทรใ์น

ยามเย็นปัจจบัุน หาดจมิบารัน ถอืเป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ี นอกจากนี้บนหาดยังมี

รา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคณุอยากลิม้ลองอาหารทะเลสด

ใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กันดกีับกับน ้าจิม้รสชาตเิด็ด และจัดจา้น  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเดนพาซาร ์  - สนามบนิ ย็อกยาการต์า - เทวลยัปรมับานนั – พระราชวงัสลุตา่น - 
ปราสาทสวนน า้ – บุโรพทุโธ – วดัปะวน - วดัเมนดตุ – สนามบนิย็อกยาการต์า –  

                            สนามบนิเดนพาซาร ์(BLD) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ปบโุรพทุโธ 

วนัทีส่องฟรเีดย ์ลกูคา้อสิระ ทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 
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ส าหรบัลกูคา้ Free day 

สามารถเชา่รถไปไหนก็ไดใ้นเกาะบาหล ี
 
 ** รถเช่าบาหล ี**  
- รถ 4 ทีน่ ัง่ Avansa หรอื apv    2,000 บาท/คนั/วนั 
- รถตู ้10 ทีน่ ัง่ Hi-Ace               4,000 บาท/คนั/วนั 
***รวม*** 
คนขบัรถ Eng Speaking/ทปิตามความพงึพอใจ 
***ไมร่วม*** 
บตัรผา่นประตตูา่งๆ 
 
โปรแกรมแนะน า  หาด NUSADUA / WATER BLOW / วดั LEMPUYANG / UBUD 

 
NUSAPEDINA  +3,500 บาท        รวมรถรบัสง่ทา่เรอื        เรอืขา้มฟาก 
ONE DAY TRIP  ไกด+์รถตูพ้าเทีย่ว * Kelingking Beach  
(4 ทา่นขึน้ไป)      Angel Billabons / Broken Beach 
 

   

ส าหรบัลกูคา้ทีไ่ปบโุรพุทโธ มหีวัหนา้ทวัรเดนิทางไปดว้ย 
ออกเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิงรูะหร์ยั 

……… น.  ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิ....... เทีย่วบนิที ่…….. 

……… น.  เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า(เวลาทอ้งถิน่ทีย็่อกยาการต์าชา้กวา่บาหลหีนึง่ช ัว่โมง) 

 น าทา่นชมเทวลยัปรมับานนั หรอื จนัดรีาราจงกรงั คอืเทวสถานในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้อยูใ่นเขตชวากลาง หา่งจากเมอืงยกยาการต์าไปทางตะวันออกประมาณ 

18 กโิลเมตร ตัววัดนัน้สรา้งขืน้เมือ่ราวปี พ.ศ. 1390 แตห่ลังจากสรา้งเสร็จไดไ้มน่าน ตัววัดกถ็ูก

ทอดทิง้และถูกปลอ่ยใหท้รดุโทรมตามกาลเวลา จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้กีาร

เริม่บรูณะวัดขึน้มา การบรูณะของสิง่กอ่สรา้งหลักส ิน้สดุลงเมือ่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ใน

ปัจจบัุน ปรัมบานันถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกและนับไดว้า่เป็นหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮนิดทูี่

ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ตัววัดโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางคซ์ ึง่มี

ความสงูถงึ 47 เมตร 

 เยีย่มชม พระราชวงัสลุตา่น(SultanPalaceหรอืKratonNgayogyakarta) สรา้งขึน้ปี 

ค.ศ.1756-1790 บนพืน้ที ่14ตร.กม. โดยสลุตา่นฮาเมงกบูโูวโน ที ่1 ตามคตแิบบฮนิด ูซึง่สมมติ

วา่พระราชวังเป็นศนูยก์ลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมปีระต ู9 ชัน้ หมายถงึทวารทัง้ 9 ของ

มนุษยใ์นคตฮินิดพูระราชวังแหง่นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต ์ ใชเ้ป็นสถานที่

ประทับของสลุตา่นยอกยาการต์าตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุน (ในปัจจบัุนนี้ไมไ่ดป้ระทับอยูถ่าวรแลว้) 

ภายในพระราชวังมสีถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่วยงามและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ศลิปวัฒนธรรมชวาใหไ้ดช้มกัน มกีารจัดหอ้งตา่งๆ จัดแสดงเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของ

ผูป้กครองเมอืงยอกยาการต์าใหไ้ดรั้บรู ้ และมสี ิง่ของเครือ่งใชส้ว่นพระองคต์า่งๆ รวมถงึของล ้าคา่

มากมายทีห่าชมไดย้าก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชม Taman Sari หรอืปราสาทสวนน า้ถอืเป็นปราสาททีค่อ่นขา้งลกึลับซับซอ้น โดย

ปราสาทแหง่นี้ถกูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1755 หรอืตัง้แตส่มัยสลุตา่นองคแ์รกของยอรค์ยาการต์า้ จนมาเสร็จ

ส ิน้ตอนสมัยสลุตา่นองคท์ี ่ 2 ชือ่ของ Taman Sari มาจากภาษาชวาโดยค า

วา่ taman หมายถงึ สวน หรอืสวนสาธารณะและ sari หมายถงึ ความสวยงาม หรอืดอกไม ้ดังนัน้ ชือ่

ของ Taman Sari จงึหมายถงึ สวนแหง่ความสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่ของดอกไม ้ปราสาทสวน

น ้า ไดแ้บง่ออกเป็น 4 สว่นดว้ยกัน คอื สว่นที ่ 1 ทะเลสาปSegaranอยูท่างทศิตะวันตก สว่นที ่ 2 ที่

ส าหรับอาบน ้า อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาปSegaranเรยีกวา่ UmbulBinangunสว่นที ่3 ไดส้ญูหายไป

แลว้ คอื สระ PasareanLedok Sari และ สระ Garjitawatiตัง้อยูท่างทศิใตข้องทีอ่าบน ้า สว่นที ่4 อยู่

ทางทศิตะวันออก  

* เดนิทางสู ่มหาสถูปโบโรบูดรู ์หรอื บาราบดูรู์ คนไทยรูจั้กในชือ่ บุโรพุทโธ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอนิโดนีเซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมาเกอลงั หา่งจาก

ยอกยาการต์าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กโิลเมตร สรา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดย
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บโุรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถา้ไมนั่บนครวัดของกัมพูชาซึง่เป็นทัง้ศาสน

สถานของศาสนาพราหมณ-์ฮนิดแูละศาสนาพุทธ บโุรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบ้โุรพุทโธเป็นมรดกโลก   

* สกัการะ วดัปะวนหรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ Candi Pawonมขีนาดเลก็แตเ่ป็นสถานทีป่ฏบัิตธิรรม

ของพุทธศาสนกิชนทีม่กีารตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์แบบ คณุจะประทับใจในความสมมาตร

ทีไ่รท้ีต่แิละรายละเอยีดอันประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนกึวา่วัดนี้สรา้งข ึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ชืน่ชม

ฝีมอืการกอ่สรา้งวัดอันน่าทึง่ ขณะครุน่คดิถงึจดุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดทียั่งเป็นปรศินาลกึลับ

มาจนถงึปัจจบัุนวัดแหง่นี้กอ่สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 เชน่เดยีวกับวัดทางพุทธศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่

กวา่อกีสองแหง่คอื วัดเมนดตุและวัดบโุรพุทโธ เชือ่กนัวา่ วัดทัง้สามแหง่นี้มคีวามเกีย่วพันกนัในเชงิ

สัญลกัษณ์ เนื่องจากสรา้งในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกัน แตยั่งไมท่ราบถงึลักษณะของความ

เชือ่มโยงนี้อยา่งแน่ชดั รวมถงึวัตถุประสงคเ์ริม่แรกในการกอ่สรา้งวัดปะวน อยา่งไรก็ด ี มหีลักฐาน

บางอยา่งบง่ชีว้า่วัดแหง่นี้เคยใชเ้ป็นสสุานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แตไ่มอ่าจระบุ

ตัวตนของกษัตรยิห์รอืราชนิีทีถ่กูฝังไวท้ีน่ี่ได ้ 

 น าทา่นชม วดัเมนดตุ Candi Mendut ซึง่อยูห่า่งจากบโุรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กันวา่ ทีน่ี่

เป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีชูาส ิง่ศักดิส์ทิธิวั์ดเมนดดุตใหญ่กวา่วัดปะวนเล็กนอ้ยเมือ่ข ึน้บันไดไป

บนวัดเมนดดุ จะมรีะเบยีงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Haritiเทพแหง่

ความโชคด ี อยูท่า่มกลางเดก็ๆ ขณะทีท่างดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuweraอยู่

ทา่มกลางเดก็ๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยส์นิ เดนิเขา้ไปภายในวัดเมนดดุ จะเห็น

พระพทุธรูป หรอืพระศากยมนุี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคัลลาน์ และพระสารบีตุ 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิย็อกยาการต์า 

......... น.  ออกเดนิทางสู ่บาหล ีโดยสายการบนิ............. เทีย่วบนิที ่………….. 

.......... น.  เดนิทางถงึ บาหล(ีเวลาทอ้งถิน่บาหลเีร็วกวา่ย็อกยาการต์าหนึง่ช ัว่โมง) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม    บาหล ีบาหล ี––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี--  วดัอุลนั ดานู  --  น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  

––  วหิารทานาลอ้ตวหิารทานาลอ้ต  ((BBLLDD))  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าทา่นชม วดัเม็งว ี (ทามานอายนุ) วัดที่

สวยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ี อดตีเป็น

วัดหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวใีช ้

ประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี

เทา่นัน้ถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวาม

สวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอนังดงาม 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์

ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณ

สองชัว่โมงทางตอนเหนอืของอบูดุซึง่ไดรั้บ

ความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถ่ายภาพ 

 น าทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่า่กันวา่เป็นเสน้ทางสู่

ความสงบสขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอยา่งมาก 
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 หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ้

, ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอัน

ทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม วดัอลุนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิ

ทะเลสาบบราตาน มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคัน่ดว้ยปยุเมฆสขีาว บรเิวณทีไ่ม่

สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 

11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี วัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบรา

ตัน เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลงั ฉากหลังคอืทุง่นาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ี

ช ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย 

ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี นอกจากนี้ ยังเป็นศนูย์

รวมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ วหิารทานาล็อท วหิารงูอนัศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้

แหง่มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่ 11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่น

สามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลกตาของวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั BEST WESTERN KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัเบซากยี ์- หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ –บาหล ีสวงิค ์Bali Swing- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมิกาแฟ

ขีช้ะมด – วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน - รา้นKrisana (BLD) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 Highlight  น าทา่นเขา้ชมวดัเบซากหิ ์ ไดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ และถอื

วา่ศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุเหนือวัดทัง้ปวง วัดเบซากหีต์ัง้อยูใ่นเขตเมอืงการังกาเซ็มคนทีน่ี่ยกใหเ้ป็นวัดหลวง

หรอืวัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถงึ 22 

วัดตรงกลางคอืวัดใหญ่สดุ โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูทีส่ดุใน

บาหล ี เพิง่ระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ปี 2506 ในสว่นของวัดเบซากหินั์น้ วัดทีใ่หญท่ีส่ดุ ส าคญัทีส่ดุตัง้อยู่

ตรงกลางมนีามวา่ วัดเปนาทารัน อากงุ วัดนี้จะคกึคักมากทีส่ดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึง่ๆจะจัดกันถงึ 50 

ครัง้ ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ี พากันแหแ่หนมาท าพธิทีา่มกลางความงามของววิ

ทวิทัศน์แบบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทีน่่าประทบัใจเป็นฉากเบือ้งหลัง  วัดเบซากหิต์ัง้

อยุบ่นความสงู 1000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล บนเสน้ทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ 

ชว่งเวลาเทีย่วชมเหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมือ่เริม่สายขึน้เรือ่ยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจน

ไมส่ามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทัง้ยังคลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีพ่ากนัมาชืน่ชม

ความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกัน แมวั้ดเบซากหิถ์อืเป็นวัดส าคญัทีส่ดุของบาหลกี็ตามท ีแตม่เีรือ่ง

น่าผดิหวังหลายอยา่งเพราะบรรดานักทอ่งเทีย่วจะถูกกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่วชมภายในได ้

เหมอืนทีอ่ ืน่ๆอทัีง้ยังตอ้งแขง่กับเวลากอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผ่มาปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็นวัดใหญ่ ใช ้

ประกอบพธิสี าหรับชนชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่มไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด 

 เดนิทางสูห่มูบ่า้นผลติผา้บาตกิน าทกุทา่นชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ข ึน้ชือ่ของทีบ่าหล ี

เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรมอัน

สนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้

โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอิันสวยงาม บรเิวณนั้นมจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ รังนก  

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 
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เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณีเป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะไดรั้บชมทัศนียภาพที่

งดงามของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนั

สวยงาม 

บา่ย   เดนิทางสูว่ดัน า้พศุกัสทิธ ิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรยีกวา่วัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมบีอ่น ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ผดุพรายน ้าข ึน้มา ชาวบาหลี

ลว้น เคารพบชูาวัดนีด้ว้ยเชือ่วา่ก าเนดิมาจากพระอนิทร ์ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ 

เพราะเชือ่วา่บอ่น ้าศกัด ิส์ทิธิแ์หง่นี้สามารถรักษาโรคตา่งๆ ขับไลส่ ิง่เลวรา้ยและเพือ่เป็นสริมิงคลแก่

ชวีติส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงน า้พุศกัด ิส์ทิธ ์ กรณุาเตรยีมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ ี

ประจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน า้ไดแ้ละตรงทางออกของวัดเทมภัคสริงิคน์ี้เองคอืตลาดปราบ

เซยีน มรีา้นขายของพืน้เมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่นไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสดุๆ 

จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชือ่ใหก้ับตลาดแหง่นี้ จากน ัน้ เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

Coffee Plantationทีน่ี้ทา่นจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ ือ่วา่ 

กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีส่ดุ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เราพาทา่นแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถูกทีบ่รเิวณโกดังขายของที่

ระลกึแทบทกุอยา่งมารวมไวท้ีน่ี้ รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

 

 

วนัทีห่า้ บาหล ี- กรงุเทพ (-/-/-)     

01.35 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD399 

04.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

******************************* 

 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอย
แลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 
Free day ไปบุโรพุทโธ 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

19-23 MAR 2020 

 
18,999.- 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

26-30 MAR 2020 

 
18,999.- 22,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

11-15 APR 2020 
วนัหยุดสงกรานต ์

 
21,999.- 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

12-16 APR 2020 
วนัหยุดสงกรานต ์

 
21,999.- 25,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

1-5 MAY 2020 
วนัหยุดแรงงาน 

 
19,999.- 23,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

3-7 JUL 2020 
วนัหยุดเขา้พรรษา 

 
20,999.- 24,999.- 8,500.- 6,900.- 

FD396 
0610-1115 

FD399 
0135-

0455+1 

16-20 JUL 2020 

 
19,999.- 23,999.- 8,500.- 6,900.- 

 
 

 
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

 



SPHZ / Update 14 JAN 2020              8 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็น
ราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเร ือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศท่องเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งท่านละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 20 กก.  

 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  
(ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 

 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์ และคนรถทอ้งถิน่  1500 บาท ตอ่ท่าน ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ยงัไม่

รวมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 

 คา่บรกิารไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วนัที ่ 19 กนัยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจ่ายช าระเพิม่เตมิ  

 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากช าระลา่ชา้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการ

ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรุณาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
 
 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบตอ่
ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตุตา่งๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 
หมายเหต ุ

 เรือ่งห้องพกัช่วงเทศกาล หอ้งพักที่ลูกคา้ระบุตอนจองทัวร์ ทางบรษัิทจะ Request ใหท้าง
โรงแรมตามขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทาง
บรษัิทยนืยันวา่จะเพยีงพอตอ่จ านวนลกูคา้ เชน่ 
Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกัน 
Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงนิเพิม่ ตาม
เงือ่นไขของโรงแรมทีจ่อง 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 

ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
ในทกุกรณี  
 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ทา่น
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


