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สัมผสัธรรมชาติ ศิลปะ วฒันธรรมของชาวบาหล ีชมการแสดง บาร็องด๊านส์ 
ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยงัคงร่องรอยการระเบิดในอดตี ที่ คนิตามานี 

ชมความงามของ ภูเขาไฟ กนุูง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ 
ชมวดัอูลูวาตู ที่ขอบมหาสมุทรอินเดยี วหิารทานาลอ็ต 

.......................................................................................................................................................... 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหล)ี – อูลูวาตู   (อาหารเยน็) 
06.30 น. ผูเ้ดินทางพร้อมกนั ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เพื่อท าการเช็คอินท่ีเคา้นเ์ตอร์สายการบินไทย  

หลงัจากเช็คอินบตัรโดยสาร   น าสัมภาระข้ึนเคร่ือง  รับบตัรข้ึนเคร่ือง และ ผ่าน ตม.     
ขาออก แลว้ รอข้ึนเคร่ืองบิน  

08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
ดว้ยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 431 
*** บริการด้านบน และค่าตั๋วเคร่ืองบิน ... ไม่รวมในบริการ *** 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีทางศุลกากร และตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
แลว้  พบการต้อนรับอนัอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ)     
น าท่านชม วดัอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  ซ่ึงเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเล ท่ีชาว 
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 บาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต)   ตั้งอยูบ่นไหล่เขา ริมหนา้ผาทาง
ใตสุ้ดของเกาะบาหลี ซ่ึงวิหารแห่งน้ี แกะสลกัจากหิน  ในสมยัราชวงศ ์ซเลน็ดราส ราว 
คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 10 โดย เอิมปู กูรูตนั และดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชคร้ังบรรพกาล ว่ากนั
วา่ ดงัห์ยงั นิราร์ตาเขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วดัน้ี    ประตูผา่ซีก หรือ จนัดี เบิน
ตาร์ ของวดัน้ีไม่ธรรมดาตรงท่ีดา้นขา้งสลกัเป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวดัชั้น
ท่ีสอง (จาบา เตินกะห์) ประจ ายามโดยรูปป้ันพระคเนศวร์ เศียรชา้ง ท่ีผูค้นนบัถือว่าเป็น
เทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  (เจโรอนั) นั้น จะอนุญาตให้เขา้ได้
เฉพาะชาวฮินดู ผูท่ี้จะสวดบูชา เทพแห่งทอ้งทะเล  และรอบๆบริเวณวดั ท่านจะไดพ้บ
กบัฝูงลิงจ านวนมาก ท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งน้ี   อิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุม
หน่ึงของเกาะบาหลี    

เยน็  รับประทานอาหารค า่  อาหารทะเล ทีห่าดจิมบาราน   
(ต้องการลอ็บสเตอร์ ขนาด 500 กรัม เพิม่ท่านละ 550 บาท) 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เช็คอินแลว้  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  ระบ าบารอง – คนิตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์ – วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ – ตลาดปราบเซียน – อบุุด    
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่โรงละครพื้นเมือง  เพื่อชม ระบ าบารอง นาฏศิลป์ลีลาประกอบเทพ
นิยายของชาวบาหลี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความเช่ือของชาวบาหลี ว่าความดี – ความชั่ว  
เป็นของคู่กัน และเป็นธรรมดา ท่ีทั้ ง 2 อย่างน้ี  จะถ่วงดุลกัน ดุจดัง หยิน – หยาง           
ชม การแสดงระบ าสิงโตบารอง เทพเจ้าท่ีคอยช่วยเหลือมนุษย์ กับ รังดา มารร้าย         
ชมการร่ายร ่ าบาหลีดั้ งเดิม การแสดงระบ าวานร ซ่ึงมีมาแต่โบราณกาล  การบรรเลง
ดนตรีโดยวงมโหรีชุดใหญ่ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์ผ้าบาติค ผา้บาติกเป็นหัตถกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของอินโดนีเซีย ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน     
ท่ีหลากหลายให้ท่านเลือกซ้ือ แลว้น าท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณ ี
หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในบาหลี  ไดช่ื้อมาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง 
ตั้งอยู่ริม ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็นฉาก  
เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร  
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เทีย่ง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมความงามที่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟและ
ทะเลสาบ (บุฟเฟ่ต์) 

บ่าย น าท่านชม วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานท่ีเก่าแก่ และเป็นท่ีเคารพสักการะ
ของชาวบาหลีซ่ึงมีอายุมากกว่า พนัปี   ชมบ่อน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิ เตียตา้ เอม็พูล ซ่ึงเป็นน ้ าพุ
จากธรรมชาติท่ีผดุข้ึนจากตาน ้าใตดิ้นเป็นเวลามานานนบัพนัพนัปีโดยไม่มีวนัหมด  แลว้
อิสระให้เวลาท่านได้เลือกชม  ต่อราคา และซ้ือสินคา้พื้นเมืองมากมาย เช่น ผา้พนัคอ   
ผา้โสร่งพื้นเมือง  กระเป๋าหนงั  ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั  พวงกุญแจฯลฯ ท่ี “ ตลาดปราบเซียน 
”  แลว้น าท่านเดินทางไปท่ี อุบุด เมืองแห่งศิลปะ สถานท่ีเล็กๆแห่งน้ี เคยเป็นเมืองท่ี
ประทับของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน  ปัจจุบัน ยงัคงมีบ้านของชนชั้นสูงเหลืออยู ่        
ชม Puri Saren  บา้นสุลต่าน แห่งเมืองอูบุด  แลว้อิสระใหท่้านชมตลาดอูบุด  ศูนยก์ลาง
งานฝีมือพื้นบา้น การแกะสลกัไม ้หนา้กาก  ผา้บาติก  เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง และงานสาน
ต่างๆ  พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก และท่ีระลึกจากเกาะบาหลี     

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน) 
น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีส่าม  ทานาลอ็ต – เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ    
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลงัจากเช็คเอา้ทแ์ลว้    น าท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็็อต ท่ีงดงามข้ึนช่ือ
ของเกาะบาหลี   วัด น้ีสร้างโดย ดังห์ย ัง นิราร์ตา  พระสมัยพุทธศตวรรษท่ี  16                   
ซ่ึงมองเห็นแสงสว่างวาบข้ึนท่ีจุดๆ หน่ึงบนฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ีดงักล่าวเพื่อท า
สมาธิ สาวกของผูน้  าทางจิตวิญญาณในทอ้งถ่ินรู้สึกประทบัใจ จึงมาศึกษาศาสนากบัท่าน   
สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในทอ้งถ่ินอย่างมาก  จึงทา้ทายนิราร์ตา แต่ท่านยงัคงถือ
ขนัติและยา้ยท่ีบ าเพญ็เพียรไปยงัมหาสมุทร  และสร้างวดัข้ึน สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกั
ในนาม ทานาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”  ดา้นนอกของวดั ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก 
และสินคา้หตัถกรรมมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร The Banjar (Abians) Restaurant with deluxe 
Buffet & Steam Boat (All you can eat) 

   
น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลบั  
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16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ดว้ยสายการบินไทย   เทีย่วบินที ่TG 432   
*** ค่าตั๋วเคร่ืองบินไม่รวมในบริการ *** 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  ... โดยสวสัดิภาพ และ ประทบัใจ  
........................................................................................................................................... 
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* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสมัภาระน ้ าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึงค่าอาหาร  
   และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน          
   (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
4. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขั้นต ำ่ไม่ 
                       ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
                 **  ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่  
                       ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัต่อไปนี ้** 

      1. หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ        
      2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทั
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
      3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
     5. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด



 

 

 



  

 

 


