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วันแรก          กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน  
                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
03.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ประตู 1Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพรอ้มน้ําดื่ม 1 

ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่

เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่ง

ชั่วโมง) 
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เดินทางสู ่ ย่านคูต้า จะอยู่ทางฝ่ังตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาดคูต้าที่สวยงามที่นี่ยัง
เ พี ย บ พ ร้ อ ม ไ ป ด้ ว ย บ า ร์  ผั บ  ร้ า น ค้ า  ร้ า น อ า ห า ร 

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบินน าท่านผ่าน

ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็น

รูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว 
มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล 

ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบาน
ปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร 

เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น 

บ่าย เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม :
วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที ่สุด
ในบาหลีที ่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผา

ขร ุขร ะบร ิเ วณหาดอ ูล ูว าต ูสู งตระหง่านเหนือ

มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร
เป็นวัดหลักประจ าท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคน

เคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผา

ให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้า

หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีครามนําท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana 
Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ส าคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของ

ศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์

กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมี

ความสูงถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลัง
รูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู 2
นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

 
 
 
 
 

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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เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยาม

เย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหล ีนอกจากนี้บนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์

ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง 

หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดีกับกับน้ าจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน  
จากนั้น  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 
วันที่สอง บาหลี • ย็อกยาการต์า • เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนนํ้า • บุโรพุท 
                    โธ • วดัปะวน วดัเมนดตุ  (เช้า/กลางวัน/เย็น 
 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT8440 
07.30 น. เดินทางถึง ย็อกยาการ์ตา(เวลาท้องถิ่นที่ย็อกยาการ์ตาช้ากว่าบาหลีหน่ึงชั่วโมง) 

จากนั้น ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัว
วัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้
ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึง 

 

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%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) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อ

ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสน
สถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของ

ปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร 
เยี่ยมชม พระราชวังสุลต่าน(Sultan Palace หรือKratonNgayogyakarta) สร้างขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 

14 ตร.กม. โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1 ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติว่าพระราชวังเป็นศูนย์กลางของโลก
และจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวารทั้ง 9 ของมนุษย์ในคติฮินดูพระราชวังแห่งนี้เป็น
สถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ใช้เป็นสถานที่ประทับของสุลต่านยอกยาการ์ตาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน (ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ประทับอยู่ถาวรแล้ว)ภายในพระราชวังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่

สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัดห้องต่างๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัติ

ความเป็นมาของผู้ปกครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึง

ของล้ าค่ามากมายที่หาชมได้ยาก 
 
 
 
 

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%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           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนํ้า ถือเป็นปราสาทที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน โดยปราสาทแห่งนี้

ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัย
สุลต่านองค์ที่  2 ชื่อของ Taman Sari มาจากภาษาชวา โดยค าว่า  taman หมายถึง สวน หรือ
สวนสาธารณะ และ  sari หมายถึง ความสวยงาม หรือดอกไม้ ดังนั้น ชื่อของ Taman Sari จึง

หมายถึง สวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ ปราสาทสวนน้ า ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาป Segaran อยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนที่ 2 ที่ส าหรับอาบน้ า อยู่ทางทิศใต้ของ
ทะเลสาป Segaran เรียกว่า UmbulBinangunส่วนที่ 3 ได้สูญหายไปแล้ว คือ สระ PasareanLedok Sari 
และ สระ Garjitawati ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่อาบน้ า ส่วนที่ 4 อยู่ทางทิศตะวันออก  

เดินทางสู ่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหวา่งปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถาน
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-
ฮินดูและศาสนาพุทธ  บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 

2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก 

 

สักการะ วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon มี

ข น า ด เ ล็ ก แ ต่ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ข อ ง

พุทธศาสนิกชนที่มีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่

สมบูรณ์แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไร้ที่ติ

และรายละเอียดอันประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้

สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ชื่นชมฝีมือการ

ก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิดถึงจุดประสงค์เริ่มแรก

ในการก่อสร้างวัดที่ยังเป็นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 
เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัด

ทั้งสามแห่งน้ีมีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในต าแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยัง

ไม่ทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน 

อย่างไรก็ดี มีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าวัดแห่งนี้เคยใช้เป็นสุสานของราชวงศ์หรือสถานที่ประกอบพิธีฝัง

ศพ แต่ไมอ่าจระบุตัวตนของกษัตริย์หรือราชินีที่ถูกฝังไว้ที่นี่ได้นําท่านชมวัดเมนดุตCandi Mendut ซึ่ง

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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อยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่

กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝ่ังซ้ายเป็นรูป

ของเทพเจ้า Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็นภาพสลักของเทพเจ้า 

Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายในวัดเมนดุด จะเห็น
พระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
              จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั GRAND ORCHID HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเท่าระดับ 

3 ดาว 
 
วันที่สามย็อกยาการ์ตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม    
                   ออกเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา 
07.55 น. ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 8441 
10.05น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาท้องถิ่นบาหลีเร็วกว่าย็อกยาการ์ตาหน่ึงชั่วโมง) 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) วัดนี้ตั้งอยู่
ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะ

บาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้

ว่าส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดู
บาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอด

ทั้งป ี
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จากนั้น น าทา่นไปยัง วิหารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยว
ถ่ายภาพมากทีสุ่ดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอา่ว อันเกิดจากการกัดเซาะของ

เกลียวคลื่น สิ่งทีท่ าใหว้ัดแห่งนีม้ีความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวหิารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็น

เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช้่อใบทีป่กคลุมหนา้ผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  
เย็น         บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
วันที่สี ่  บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาตกิ • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภคั 
                    สิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • ร้าน Krisana  
                      (เช้า/กลางวันบุฟเฟต่์พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น)     
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบ าพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้

ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้บารองสัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้รังคา สัตว์

ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดู
แล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายร าที่ทั้งอ่อนหวานและ

แข็งแรงของนักแสดงทั้งหมดเดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก น าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินค้า

ขึ้นชื่อของที่บาหลี  
 



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

จากนั้นเดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชม

ทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บ้าน
แห่งน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟ

อันสวยงาม 
บ่าย          เดินทางสู ่วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์ 

หลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพ
บูชาวัดนี้ด้วยเชื่อวา่ก าเนิดมาจากพระอนิทร ์จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อ

น้ าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสําหรับท่านที่

ต้องการลงน้ําพุศักดิ์สิทธ์ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปียก 1 ชุด ผู้หญิงที่มีประจําเดือนไม่

สามารถลงไปในนํ้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคน์ี้เองคือ ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้

ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ จากนั้น 

เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่นี้ท่านจะได้ชมการท ากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิม

โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด 
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เย็น               บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
                        เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ 

  ร้าน Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี 
ได้เวลาสมควร      นําท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
วันที่ห้า       บาหลี • กรุงเทพ   (-/-/-)     
 
01.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD399 
04.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 
 

อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย.์....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 
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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 

 
อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไปกลบั บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี  
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนิด(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เนต็,มินิบาร,์ซักรีด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
 ค่าทิปไกดท์้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
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 ค่าทิปหัวหน้าทวัรต์ามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่ังคับ

ทิปค่ะ) 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อน

การเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรณุา

ชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะ

ทําการเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่

สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้า

ทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด 

ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษทัฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้ 
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณทีี่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกดิจากอบุตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จา่ยให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัตเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได ้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ําให้

ใบหน้าเปล่ียนไป ดังนั้น ทา่นต้องทําพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว์่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือ

การควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภ์ที่ชดัเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่าน

เอง** 
 

 
 

 

 
 
 


