
 
 

 

 

เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 2561  

-พกัโรงแรม 4 ดาว 2 คืน 
-อาหารครบทุกม้ือ   **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน 
-มีรถรับส่งพร้อมไกดท์อ้งถ่ินดูแล//พร้อมอตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดี่ยว 
เมษายน –  มิถุนายน 61 7,500 บาท/ท่าน 4,500 บาท 

 

 

 

 



 
 

วนัที่ รายการ/กจิกรรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวนั เยน็ 

1 กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วดัทานาล็อต-หาดจิมบารัน  -  
*SEAFOOD 
LOPSTER 

Hotel 4 ดาว 
 

2 
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์ - เทมภคัสิริงค์

TEGALALANG TERRACE - UBUD 
   

Hotel 4 ดาว 
 

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

 

 

 

 

  

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน ท่ีลูกคา้

เลือกเอง มุ่งหนา้สู่เมืองเดนปาซาร์(บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย 

**เม่ือท่านเดินทางไปถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี มีไกดท์อ้งถ่ินถือ

ป้ายรอตอ้นรับท่านและอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว** 

(กรณีอาหารกลางวนัข้ึนอยูก่บัเวลาเดินทางของลูกคา้) 

เกาะบาหลี  เป็นหน่ึงในเกาะของประเทศอินโดนีเซียท่ีมีความสวยงามทั้ ง

ธรรมชาติและความโดดเด่นเร่ืองศิลปะวฒันธรรมอนัเก่าแก่ จนไดรั้บสมญานาม

วา่ ดินแดนแห่งเทพเจา้และเกาะสวรรคแ์ละอญัมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้าง

ไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 

11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้าง

อนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่ จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมวิวพระ

อาทิตยต์กดินพร้อมรับประทานอาหารเยน็ท่ี หาดจิมบารัน 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วดัทานาลอ็ต-หาดจิมบารัน              (-/L/D) 



 

ค า่   บริการอาหารเยน็  เมนูพเิศษ  Sea Food + Lopster  ณ หาดจิมบารัน 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่   Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางข้ึนสู่ น าท่านเดินทางสู่วดัฮินดูท่ีส าคญัและใหญ่ท่ีสุด
บนเกาะบาหลี  ปูราเบซากีห์  (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์  ถือเป็นวดัแม่ 
Mother Temple ของทุกวัดบน เกาะบ าห ลี  เป็น วัด ท่ี มี ความงดงามและ
มี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้งลดหลนั
กนัไปตามไหล่เขา โดยมี วดัเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธาน
อยู่ตรงกลาง ทุกๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะตอ้ง
แต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาวบาหลี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุง     
อากุง ซ่ึ งมีความสูงมากท่ี สุดบนเกาะคือ  มีความสูงถึง 3,142 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรกส าหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร 
และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบา
ตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวัของ

วนัทีส่อง เบซากห์ี-ภูเขาไฟอากงุ-คนิตามณ-ีMOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์ 
TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD                                              (B/L/D) 



 

ภูเขาไฟ   บาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านขา้งภูเขาไฟท่ียงั       
คุกรุ่นอยู ่มีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเส้นทาง
ลดระดบัความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็สบาย 
ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลีจากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ีชะมด
รวมถึงเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  
หลงัอาหารหลงัน าท่านเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) 
สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริยเ์ท่านั้ น       
ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลี ปัจจุบนัก็ยงัมีความ
เช่ือว่า เม่ือใครได้อาบน ้ าศักด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภัยและจะท าให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบ
สไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่าน
สามารถผ่านชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  
ตวัวิหารจากนั้นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวง
กุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %) จากนั้นน าท่าน
เดินทางชมได้  เตกัลลาลัง นาข้าวขั้นบันได  เป็นนาขั้ นบันไดท่ีถือว่าเป็น
เอกลักษณ์ อีกอย่างหน่ึงของบาหลีเลยก็ว่าได้ ตั้ งอยู่ท่ีย่าน Tegaiaiang เขต 
Gianyar ซ่ึงเป็นจุดชมวิวอีกหน่ึงท่ีท่ีข้ึนช่ือท่ีสวยงามมากบนหมู่เกาะบาหลี เป็น
การปลูกพนัธุ์ขา้วท่ีชาวอินโดนีเซียรับประทานกนัประจ า สามารถมองเห็นววิทุ่ง
นาขั้นบนัไดสีเขียงขจีเรียงกนัเป็นขั้นๆอยา่งสวยงาม ฉากหลงัเป็นภูเขา ซ่ึงความ
แตกต่างของนาขา้วในประเทศอินโดนีเซียกบัไทยนั้นคงแตกต่างกนัท่ีบรรยากาศ
ต่างๆท่ีแตกต่างกนัไป ตามวฒันธรรมพื้นถ่ิน ซ่ึงจะไดค้นละบรรยากาศกนันัน่เอง 
การปลูก กรรมวถีิการผลิตท่ีแตกต่างกนัออกไปท่ีบาหลีการท านาขั้นบนัได ถือว่า
เป็นประเทศแรกๆท่ีบุกเบิกการท านาขั้นบนัไดเลยทีเดียว ดา้นบนจะมีร้านขาย
ของฝากอยู่ริมถนน รวมไปถึงร้านอาหารและร้านกาแฟ ให้นั่งทานอาหารจิบ
กาแฟ และชมวิวนาขา้วสวยๆกนัแบบชิวๆ นักท่องเท่ียวนิยมจอดรถและแวะ



 

ถ่ายรูปกนัท่ีน่ีเยอะมาก เพราะนาขา้วขั้นบนัไดท่ีน่ีถือว่าเป็นอีกหน่ึงท่ีท่ีสวยและ
เป็นท่ีนิยมของเหล่าบรรดานกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
พกัที่  Max One Ubud Hotel หรือเทยีบเท่า 

 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหาร ปล่อย Free Time (กรณีมีเวลาอาจน าท่าน ช็อปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกก่อนกลบั) พร้อมกนัท่ีลอ็บบ้ีโรงแรมไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางจาก
ท่ีพักอ าลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อ
เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
****************************************************************************************************************************** 

รายละเอยีดของแพคเกจ 

**อตัราค่าบริการนีร้วม** 

1.ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
2.ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
3.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
4.ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท 
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 
5.มคัคุเทศกน์ าเท่ียวทอ้งถ่ินภาษาองักฤษ 
 

 

วนัทีส่าม      FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหล)ี- กรุงเทพฯ                                                                             

(B/-/-) 



 

**อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม **  
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
3.ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
4.ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
5.ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
6.ค่าธรรมเนียมไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ5USDต่อวนั/ต่อลูกคา้ 1 คน 
7.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

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




