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• ชมทศันียภาพของภเูขาไฟท่ียงัคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ท่ี คินตามานี 

• ชมความงามของ ภเูขาไฟ กนุูง บาตรู ์และ ทะเลสาบบาตรู ์

• ชมวงัเก่า และเมืองหลวงเก่าของบาหลี ท่ี อบูุด 

• ชมความงามของท้องทะเลบาหลี    

• นัง่เรือไป เกาะนูซา เปนิดา  เท่ียวเกาะ ชมหินไดโนเสาร ์ เดินเล่นชายหาด  ด าน ้า
ต้ืน    

 

บาหลีถกูจดัใหเ้ป็นชมุชนทางวฒันธรรมฮินดทูี่แข็งแกรง่มากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก (ประเทศอินโดนีเซียมี
ประชากรเป็นชาวมุสลิมกว่า 95%) ชาวบาหลีเกือบทุกคนผูกพันธ์กับวดัฮินดู ความงดงามแปลกตาของวัด
ฮินดูที่บาหลีนั้นแตกต่างจากวัดฮินดูในประเทศอื่นๆ ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถือเป็นศิลปะทางการ
อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม โด ย เฉ พ า ะ ข อ ง ศ า ส น า ฮิ น ดู ใ น แ บ บ ฉ บั บ ข อ ง ช า ว บ า ห ลี 
 

เดินทาง 6 – 9 มิ.ย.2565 
วันแรก  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร(์บาหลี) – GWK Park – วัดอลููวาตู                                           (-/-/D)   

06.30 น. พบกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิเพื่อท าการเช็คอิน  
09.35 น. เดินทางสูจ่ากาตาร ์โดยสายการบินไทย เทียวบินที่ TG431 
14.55 น. ถึงสนามบิน งรูาหล์ยั (Ngurah Rai) เดนปาซาร ์เมืองหลวงของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
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เตรียมพาสปอรต์และเอกสารการรบัวคัซีนครบโดส จากนัน้รบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางไปชมความงดงาม
ของวิหารอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE) ซึ่งเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สงู
ตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต) ตั้งอยู่บนไหล่เขาริม
หนา้ผาทางใตส้ดุของเกาะบาหลี วิหารแห่งนีแ้กะสลกั
จ า ก หิ น  ใ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์  ซ เล็ น ด ร า ส  ร า ว
คริสต์ศตวรรษที่  10 โดยเอิมปู กูตูรนั และดังห์ยัง นิ
รารต์า นักบวชครัง้บรรพกาล ว่ากันว่า ดังหย์ัง นิราร์
ตาเขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วัดนี ้ประตูผ่า
ซีก หรือ จันดี เบนตาร์ ของวัดนี ้ไม่ธรรมดาตรงที่
ดา้นขา้งสลกัเป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวัดชัน้ที่สอง (จาบา เตินกะห)์ ประจ ายามโดยรูปป้ัน
พระคเนศวร ์เศียรชา้ง ที่ผูค้นนับถือว่าเป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค สถานชัน้ในสุดอนัศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน 
นัน้ อนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินด ูผูท้ี่จะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเลเท่านัน้ และรอบๆบรเิวณวัด ท่านจะ
ไดพ้บกบัฝงูลิงจ านวนมาก ที่อาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้ชมวิวทิวทศันท์ี่งดงามอีกมมุหนึ่งของเกาะบาหลี และชม
ความงามของพระอาทิตยต์กเหนือมหาสมทุรอินเดีย    

เย็น  รบัประทาน อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)    
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั Eden Hotel, Kuta 4*   เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วันทีส่อง  นูซา เปนิดา – Kellingking Beach- บาหลี                                                         (B/L/D)   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
08.30 น.   น าท่านเดินทางสูท่่าเรอื 
09.30 น.   ออกเดินทางไปยงั เกาะนูซา เปนิดา (NUSA PENIDA ISLAND) โดยเรือเฟอรี่ไปยงั เกาะนูซา เปนิดา ( 

NUSA PENIDA ISLAND) (นั่งเรือประมาณ 45 นาที) เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหลี 
แยกจากเกาะบาหลีดว้ยชอ่งแคบบาดงุ ภายในเกาะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามมีนกชุกชุมและ
เป็นแหลง่อนรุกัษพ์นัธุน์กทัง้เกาะดว้ยวิถีชมุชนแบบบาหลี นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ด าน า้ที่มีชื่อเสียงและมี
พืน้ที่ส  าหรบัด าน า้ได้กวา้ง ไม่ว่าจะเป็นการด าน ้าตืน้ที่ผิวน า้แบบSnorkel หรือด าแบบ Skin Diving ไป
จนถึงการด าน า้ลึก แบบ Scuba Divingถึง เกาะนูซา เปนิดา น าท่านชมรอบเกาะโดยรถท้องถ่ิน ชม 
Kelingking Beach, Broken Beach, Angel Bilabong & Crystal Bay (หากท่านใดสนใจด าน า้ตืน้ที่ผิวน า้ 
สามารถเช่าอุปกรณด์ าน า้ไดท้ี่ชายหาด และสามารถเดินลงทะเล ไปดูปะการงัและหมู่ปลาไดเ้ลย  *** ค่า
เช่าอปุกรณด์ าน า้ ไม่รวมในค่าบรกิาร 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ที่หอ้งอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบับาหลี แลว้น าท่านกลบัที่พกั ใหท้่านพกัผ่อนและท าธุระสว่นตวั   
18.00 น.  น าท่านเดินทางสูห่าดจิมบารนั 

รับประทานอาหารค ่า อาหารทะเลทีห่าดจิมบารัน บริการท่านด้วย ปลา ปลาหมึก กุ้ง หอย และ 
ล็อบสเตอร ์500 กรัม ป้ิง – ย่าง สไตลบ์าหลี เสรฟิพร้อมซุป ข้าวสวย และผัดผักบุ้ง     
กลบัเขา้ที่พกั Eden Hotel, Kuta 4* เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วันทีส่าม  คินตามณี – ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาตูร ์– อูบุด                                                 (B/L/D)   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร ์ณ หมู่บ้านคินตามณี 
หมู่บา้นที่ไดช้ื่อว่าสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในบาหลี  ไดช้ื่อ
มาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่งตัง้อยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟ
กุนุง บาตูร ์มีทะเลสาบบาตูร ์และภูเขาไฟบาตูร ์เป็น
ฉากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  ตั้งอยู่
บนระดบัความสงู 1,717 เมตร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
บ่าย  น าท่านชมชม ไร่กาแฟ  (Coffee Plantation) ที่เรียงรายอยู่ตลอดสองฝ่ังทาง ท่านจะไดรู้จ้ักกาแฟนานา

พนัธุ์ ที่ปลูกที่บาหลีโดยเฉพาะ รวมทัง้กาแฟขีช้ะมดอนัเลื่องชื่อ นอกจากนัน้มีการปลกูวนิลา และโกโก้อีก
ดว้ย  ลองชิมกาแฟบาหลีรสดั้งเดิมและรสอ่ืนๆ เช่น มอคค่า กาแฟขิง กาแฟผสมโสม กาแฟกลิ่นวนิลา    
หรือเลือกซือ้กาแฟขีช้ะมดมาลองชิมและซือ้กลบัมาเป็นของฝากที่ถกูใจคอกาแฟ  
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง อูบุด เมืองเล็กๆ ที่เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองมาก่อน อิสระใหท้่านชม
เมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะ ในสมัยก่อนยังเชื่อกันว่าเมืองนี ้เป็นเมืองแห่งการรักษาเยียวยาผู้ป่วย
แมก้ระทั่งผูท้ี่ตอ้งการรกัษาสุขภาพใหแ้ข็งแรงมีชีวิตยืนยาวลว้นนิยมมาพักที่นี่  เนื่องจากเป็นที่ที่อากาศดี
มากใครที่มาที่นี่จะไดฟ้อกปอดอย่างเต็มที่ ผูป่้วยถา้ไดม้านอนพักที่เมืองเล็กๆ แห่งนีก้็จะหายป่วยไดเ้อง   
ปัจจุบนัอูบุดเป็น 1 ในสถานที่พกัผ่อนที่ดีที่สุดบนเกาะบาหลีชาวต่างชาติขา้มน า้ขา้มทะเลมา เพียงเพื่อจะ
ไดม้าพักผ่อนที่นี่ ถึงแมเ้มืองจะคราคร ่าไปดว้ยชาวต่างชาติแต่อูบุดยังคงรกัษาเอกลกัษณ์ของเมืองไวไ้ด้
อย่างดี ท่านสามารถเดินชมบา้นของชาวเมือง วัดวาอาราม สวนที่ตกแต่งสวยงามสไตลบ์าหลี น าชมวัง
ของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด (PURI SAREN)    
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จากนัน้ อิสระใหท้่านเดินชม และเลือกซือ้สินคา้หตัถกรรมที่ขึน้ชื่อของบาหลี  เลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกจากรา้นคา้ที่ตัง้
เรียงรายที่ตลาดอบูุดตามอธัยาศยั หรือจะเดินไปชม ปุราสารัสวาตี (Pura Saraswati) วดัซึ่งตัง้อยู่ในสวน
น า้พรอ้มกับสระบัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “วัดดอกบัว” (Lotus Temple) ภายในมีสถาปัตยกรรม
แบบบาหลีดัง้เดิม ประตูทางเขา้ยังส่วนในของวัด ปิดทองทัง้บานสวยงามแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ ที่มักจะไม่
ค่อยมีการประดบัตกแต่งดว้ยสีสนัมากนกั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารชื่อดังของอูบุด Bebek Bengil (Dirty Duck restaurant)   
บริการท่านด้วย เมนูเป็ดหนังกรอบขึน้ชื่อ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ท่ามกลางสวนสวย ร่มร่ืน 
น าท่านเดินทางกลบัที่พกั Eden Hotel, Kuta 4*   เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 

วันทีส่ี่   เดนปาซาร ์– กรุงเทพฯ                                                                                     (B/L/-)   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อต ที่งดงามขึน้ชื่อของเกาะบาหลี วัดนีส้รา้งโดย ดังหย์ัง นิ
รารต์า พระสมยัพทุธศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสง
สว่างวาบขึน้ที่จดุๆ หนึ่งบนฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทาง
ไปที่ดังกล่าวเพื่อท าสมาธิ สาวกของผู้น าทางจิต
วิญญาณในท้องถิ่นรูส้ึกประทับใจจึงมาศึกษา
ศาสนากับท่าน   สรา้งความขุ่นเคืองแก่นักบวชใน
ทอ้งถิ่นอย่างมากจึงทา้ทายนิรารต์า แต่ท่านยังคง
ถือขันติและย้ายที่บ  าเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร
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และสรา้งวดัขึน้ สถานที่แห่งนีจ้ึงเป็นที่รูจ้กัในนาม ทานาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล” ดา้นนอกของวดัยงั
มีรา้นขายของที่ระลกึและสินคา้หตัถกรรมมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้สินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)    
น าท่านเดินทางไปสนามบิน     

16.55 น.    เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG432 
20.05 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเดินทาง 14 ท่าน) 

วันทีเ่ดินทาง พัก 2 ท่าน / ห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 
6 – 9 มิ.ย.2565 35,500.- 2,500.- 

 
การจองทัวร ์
1.ช าระค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นเงิน  16,000 บาท ในวนัจอง พรอ้มสง่รูปพาสปอรต์ 
2.ช าระค่าทวัรง์วดที่สองเต็มจ านวน ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

 เอกสารประกอบการเดนิทาง 
หนังสือเดินทาง ทีมี่อายุการใช้งานเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน (นับจากวนัเดนิทาง) และมหีน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า 

อัตรานีร้วม       
- ค่าตั๋วเครื่องบินไทยแอรเ์อเชีย ชัน้ประหยดั (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการก าหนดที่นั่ง ไป-กลบั) 
- ค่ารถน าเที่ยวตลอดทรปิ  
- ค่าที่พกัและค่าอาหารตามรายการ 
- ค่าไกดแ์ละค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
- ค่าประกนัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม    
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่อาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
- ค่าน า้หนกัของกระของกระเป๋าเดนิทางที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก. ต่อท่าน) 
- ค่าวซี่าส าหรบัคนตา่งชาติ (คนไทยไม่ใชว้ีซา่) 
- ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบ ุ 
- ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน 20 USD/ท่าน คนขับรถทอ้งถ่ิน  10USD/ท่าน (ตลอดทริป) 
- ทปิหวัหน้าทวัร ์ทัง้นีป้ริมาณขึน้กับความพึงพอใจของท่าน 
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และ ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 
-  ค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากการติดโควดิระหว่างท่องเทีย่ว ทีน่อกเหนือจากประกนัการเดนิทางพืน้ฐานทีท่ าไว ้

 
คนไทยสามารถเขา้บาหลีไดโ้ดยแสดงเอกสารการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม 

ไม่ตอ้งแสดงผลตรวจโควิด 


