
 

 

 

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563   
พกัโรงแรม 4 ดาว 3 คืน 
อาหารครบทุกม้ือ   **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน 
มีรถรับส่งพร้อมไกดท์อ้งถ่ินดูแล//พร้อมอตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียว 

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563   8,900 บาท/ท่าน 4,500 บาท 

วนัท่ี รายการ/กิจกรรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) 
วดัอูลูวาต-ูหาดจิมบารัน 

-  
*SEAFOOD 
LOPSTER 

Hotel 4 ดาว 
 

2 
เบซากีห์-ภูเขาอากงุ-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภคัสิริงค-์ตลาดปราบ
เซียน 

   
Hotel 4 ดาว 
 

3 วดัทานาลอ็ต-เทือกเขาเบดูกลัป์-วดัเบราตาน(วหิารกลางน ้ า) วดัเมง็ว ี    
Hotel 4 ดาว 
 

4 FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ  - -  

 

แพคเกจทวัรบ์าหลี-ทานาล็อต-คนิตามณี-เบซากหี ์4วัน3คืน 



 

 

 

 

 

  

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ท่ีลูกคา้เลือกเอง มุ่งหนา้สู่
เมืองเดนปาซาร์(บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย 
**เม่ือท่านเดินทางไปถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี มีไกด์ทอ้งถ่ินถือป้ายรอตอ้นรับท่าน
และอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว** 
(กรณีอาหารกลางวนัข้ึนอยูก่บัเวลาเดินทางของลูกคา้) 

เกาะบาหลี เป็นหน่ึงในเกาะของประเทศอินโดนีเซียท่ีมีความสวยงามทั้งธรรมชาติและความโดด
เด่นเร่ืองศิลปะวฒันธรรมอนัเก่าแก่ จนไดรั้บสมญานามวา่ ดินแดนแห่งเทพเจา้และเกาะสวรรค์
และอญัมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

บ่าย น าท่านเดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะ น าท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัท่ีตั้งอยู่
บนสุดปลายหนา้ผาท่ีสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดียเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลี
แทบทุกคนเคารพบูชาสองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาให้ท่านไดช้มความงามของหน้า
ผาสูงเห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีครามถึงเวลา น าท่านชม
พระอาทติย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้อยู่กบัอากาศของแต่ละวัน) ท่ีน่ีถือวา่จุดชมพระอาทิตยท่ี์
สวยงามแห่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาถ่ายภาพ 

ค ่า  บริการอาหารเยน็  เมนูพเิศษ  Sea Food + Lopster  ณ หาดจิมบารัน 
พกัที่   Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า 

  

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหล)ี-วดัอูลูวาตู-หาดจิมบารัน           (-/L/D) 



 

 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางข้ึนสู่ น าท่านเดินทางสู่วดัฮินดูท่ีส าคญัและใหญ่ท่ีสุดบนเกาะบาหลี ปู
ราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple ของทุกวดับนเกาะ
บาหลี เป็นวดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 
23 วดัตั้งลดหลนักนัไปตามไหล่เขา โดยมี วดัเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธาน
อยู่ตรงกลาง ทุกๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรม
เนียมปฏิบติัของชาวบาหลี โดยมีฉากหลงัเป็น ภูเขาไฟกุนุงอากุง ซ่ึงมีความสูงมากท่ีสุดบนเกาะคือ 
มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรกส าหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟกูนุง
อากุงดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และ
เป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศ
หญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
บาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงั คุกรุ่นอยู ่มีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น าท่าน
เดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็
สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหลีจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ีชะมดรวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จาก
โรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  
หลงัอาหารหลงัน าท่านเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 
13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขา
ไฟ ซ่ึงชาวบาหลี ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครไดอ้าบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยั
และจะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตล์
บาหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของ
อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหารจากนั้นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี 
ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง 
ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %)  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
พกัที่   Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง เบซากห์ี-ภูเขาไฟอากงุ-คนิตามณ-ีMOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์ -  
ตลาดปราบเซียน                                                                                                   (B/L/D) 



 

 

 

 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อ
บูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนใน  คริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้ม
มหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 
สวยงามยิ่งนกัหลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 
ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต่้างๆทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัท์
และ ปุระอนังดงามสองขา้งทางข้ึนภูเขา น าท่านชมตน้น ้าทิพยแ์ห่งพระศิวะท่ี วดัเบราตาน ใหท้่าน
ไดพ้กัผ่อนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซ่ึงงดงามดว้ย
พนัธ์ุไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต)์  
หลงัอาหาร จากนั้นน าท่านเดินทางชมวดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  
วัดทามาอายุน(เม็งวี)อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของ
กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้ นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้ า
ลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม ก าแพง ประตูวดั ก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลาย หลงัคาปูดว้ยหญา้ 
ส่ิงก่อสร้างดา้นในออกแบบตกแต่งในสไตลบ์าหลี มีคูน ้าลอ้มรอบ ตวัวดั 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
พกัที่   Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า  

 

 
 

 

 

 

 

วนัทีส่าม วดัทานาลอ็ต-เทือกเขาเบดูกลัป์-วดัเบราตาน(วหิารกลางน า้)-วดัเมง็ว ี                     (B/L/D) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหาร ปล่อย Free Time (กรณีมีเวลาอาจน าท่าน ช็อปป้ิงซ้ือของท่ี ระลึกก่อน
กลบั) พร้อมกนัท่ีล็อบบ้ีโรงแรมไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางจากท่ีพกัอ าลาเกาะสวรรคบ์าหลี เพื่อ
เดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 

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

 

รายละเอยีดของแพคเกจ 

**อตัราค่าบริการนี้รวม** 
1.ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ 
2.ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
3.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
4.ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท 
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 
5.มคัคุเทศกน์ าเท่ียวทอ้งถ่ินภาษาองักฤษ 
 
**อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม **  
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
3.ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
4.ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
5.ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
6.ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5USD ต่อวนั/ต่อลูกคา้ 1 คน 
7.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

วนัทีส่ี่    FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหล)ี- กรุงเทพฯ                                                                             (B/-/-) 


