
   

 

 

 

 

 

 

ไหวพ้ระ  บาหลี  บโุรพทุโธ  

เทวาลยัปรมับานนั  วดัอลูนัดานบูราตนั  วดัเทมภคัสิรงิค ์

ค่าบรกิาร 	
,� / ทา่น  TNVS 
(เก็บทิปที�สนามบิน ทา่นละ �,  บาท) 

วนัแรก  เสาร ์         กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรียม์หาภารตะ – วดัเทมภคัสิริงค ์- 
ที� 4 พ.ค. 3           หาดจมิบารนั 
��.�� น. พร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคาร � ขาออก ชั �น � ประตู � เคาท์เตอร์แอร์เอเชีย นําท่านเช็กอินโหลด

สมัภาระ 
�+.�� น.  ออกเดนิทางสู ่เกาะบาหลี โดยเที�ยวบนิที� FD�/+ (บริการอาหารเช้า บนเครื�อง) 
��.�� น.  เดนิทางถึง สนามบนิงรูะห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

(เวลาท้องถิ�นที�บาหลี เร็วกวา่ประเทศไทยหนึ�งชั�วโมง)   

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ �มรสเมนอูาหารบาหลีท้องถิ�น 

                               
บา่ย  เดินทางสู่ วัดนํ �าพุศักสิทธิ�  หรือวัดเทมภัคสิริงค์ Tampak Siring คนบาหลีเรียกว่าวัด Pura Tirta Empul 

ภายในวดัมีบ่อนํ �าศกัดิFสิทธิFซึ�งผดุพรายนํ �าขึ �นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบชูา เพราะเชื�อว่าบ่อนํ �าศกัดิFสิทธิFแห่งนี �
สามารถรักษาโรคตา่ง ๆ ขบัไล่สิ�งเลวร้ายและเพื�อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  สําหรับท่านที�ต้องการลงนํ �าพศุกัดิFสิทธ์ 
กรุณาเตรียมชดุสําหรับเปียก � ชดุ ผู้หญิงที�มีประจําเดือนไมส่ามารถลงไปในนํ �าได้ และตรงทางออก 
คือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื �นเมืองตา่ง ๆ มากมายให้ท่านได้ตอ่รองราคาของแบบสดุ ๆ  จากนั �น เยี�ยม
ชมไร่กาแฟ ที�มีชื�อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที�นี �ท่านจะได้ชมการทํากาแฟด้วยวิธีการดั �งเดิม
โดยเฉพาะกาแฟที�ที�ชื�อวา่ กาแฟจากขี �ชะมด ซึ�งได้ชื�อวา่เป็นกาแฟที�หอมที�สดุ   จากนั �นเดนิทางสู ่หมู่บ้านผลิต

ผ้าบาตกิ นําทกุท่านชมการผลติบาตกิ เป็นสนิค้าขึ �นชื�อของที�บาหลี นําท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านคนิตามณี   
สมควรแก่เวลา นําท่านช็อปปิ �งร้าน Krisna 



   

 

 

 

 

 

 

คํ�า รับประทานทานอาหาร บาร์บีคิว ณ ริมหาด Jimbaran     
พกั โรงแรมระดบั � ดาว 
วนัที�สอง อาทิตย ์ บาหลี – วดับราตนั – ชมฝงูลิงและคา้งคาวยกัษ ์– วิหารทานาตล์อต 
ที� : พ.ค. 3            
เช้า   บริการอาหาร ณ โรงแรม  ชมโชว์บาร็องแดนซ์ 

                                 
จากนั �น นําท่านเยี�ยมชม วัดบราตนั Danau Beratan (เดนิทางใช้เวลาประมาณ X ชั�วโมง) 
ตั �งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี เป็นวดัที�มีชื�อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั �งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนั และ
ด้านหลงัของวดัจะเป็นวิวของภเูขาไฟ ซึ�งเป็นวดัใหญ่ที�ถือได้ว่าสําคญัเป็นอนัดบั X รองจากวดัเบซากีห์  สร้าง
เพื�อบูชาเทพเจ้าแห่งสายนํ �า ตามความเชื�อแบบฮินดบูาหลี วดันี �อยู่ในธนบตัร Z�,��� รูเปียห์ ของประเทศอิน
โดนีเชีย 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั �นนําท่านไปชมฝงูลงิน้อยใหญ่และ Flying Fox ค้างคาวตวัเขื�องที� Alas kedaton 
สมควรแก่เวลา นําท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต Pura Tanah Lot ที�มีชื�อเสียงที�สดุ จดุที�มีคนถ่ายภาพมากที�สดุ 

      



   

 

 

 

 

 

 

วิหารตั �งอยู่บนผาหินนอกชายฝั�งในเวิ �งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื�น สิ�งที�ทําให้วดัแห่งนี �มีความ
พิเศษเนื�องจากเมื�อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดําและไม้ช่อใบ
ที�ปกคลมุหน้าผาชวนให้นกึถึงความออ่นช้อยของภาพวาดจีน 

คํ�า  รับประทานทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกั  โรงแรมระดบั � ดาว 
 
 

วนัที�สาม จนัทร ์ บาหลี – วดัอลูวูาต ู– สวนวิษณุ 
ที� 3 พ.ค. 3            
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางไปชมวัดอูลูวาต ู(PuraUluwatu) หนึ�งในวดัที�เก่าแก่ที�สดุในบาหลี 

                           
ที�ถกูสร้างขึ �นตรงสว่นปลายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอลูวูาต ู เหนือมหาสมทุรอินเดีย ตั �งอยู่บนหน้าผาที�มี
ความสงูถึง a+ เมตรเป็นวดัหลกัประจําท้องทะเลที�ชาวบาหลีแทบทกุคนเคารพบชูา สองข้างของวดัมีทางเดิน
เลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสงู ชมคลื�นซดัเข้าหาฝั�งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบั
ท้องทะเลสีครามสวยงาม 
จากนั �นนําท่านชมสวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรมบาหลีที�มีรูปปั �นของพระ
วิษณแุละนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ�งแลนด์มาร์คสําคญั สร้างตามความเชื�อของศาสนาฮินด ู 
ที�ชาวบาลีกว่า /�% ให้ความนบัถือมากที�สดุและเป็นศาสนาที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาว
บาหลี สวนนี �สร้างขึ �นเพื�ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที�คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั �น
ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง �Z� ม 
กว้าง +g ม หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลือง หนกั g,��� ตนั สว่นรูปปั �นครุฑอยูด้่านหลงัรูปปั �นพระวิษณมีุความ



   

 

 

 

 

 

 

สงู �h ม สว่นประกอบสดุท้าย คือรูปปั �นแขนของพระวิษณ ุข้างหนึ�งช ู� นิ �ว อีกข้างช ูX นิ �ว ซึ�งสร้างเสร็จไปเพียง 
��% เท่านั �น ซึ�งจะเห็นวา่ถ้าเสร็จสมบรูณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  
พกั  โรงแรมระดบั 3 ดาว 
วนัที�สี�  องัคาร       บาหลี – ยอ็กยารก์าตาร ์-  
ที� < พ.ค. 3          
เช้า    รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box ของทางโรงแรม   

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสนามบนิงรูะห์รัย 

�a.X� น.  ออกเดนิทางสู ่ย็อกยาการ์ตา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที�ยวบนิที� QZ8440 

�a.Z� น.  เดนิทางถึง ย็อกยาการ์ตา (ย็อกยาการ์ตาช้ากวา่บาหลีหนึ�งชั�วโมง) 

                             
จากนั �นนําท่านชมเทวลัยปรัมบานัน Candi Prambanan หรือ จันดรีาราจงกรัง Candi Rara Jonggrang 

คือเทวสถานในศาสนาฮินดทีู�ใหญ่ที�สดุในประเทศอินโดนีเซีย สร้างขื �นเมื�อราวปี พ.ศ. ��/� แต่หลงัจากสร้าง

เสร็จได้ไม่นาน ตวัวดัก็ถกูทอดทิ �งและถกูปลอ่ยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื�อถึงปี พ.ศ. Xg+� (ค.ศ. �/�h) 

จึงได้มีการเริ�มบรูณะขึ �นมา การบรูณะของสิ�งก่อสร้างหลกัสิ �นสดุลงเมื�อปี พ.ศ. Xg/+ (ค.ศ. �/Z�) ในปัจจบุนั 

ปรัมบานนัถกูยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนบัได้ว่าเป็นหนึ�งในศาสนสถานในศาสนาฮินดทีู�ใหญ่ที�สดุในเอเชีย

อาคเนย์ ตวัวดัโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ�งมีความสงูถึง ga เมตร  จากนั �นนํา

ท่านเยี�ยมชม พระราชวังสุลต่าน (Sultan Palace หรือ KratonNgayogyakarta) สร้างขึ �นปี ค.ศ.�aZ+-�a/� 

บนพื �นที� �g ตร.กม. โดยสลุตา่นฮาเมงกบูโูวโน ที� �  

ตามคติแบบฮินด ูซึ�งสมมติว่าพระราชวงัเป็นศนูย์กลางของโลกและจกัรวาล ภายในวงัมีประต ู/ ชั �น หมายถึง

ทวารทั �ง / ของมนษุย์ในคตฮิินดพูระราชวงัแห่งนี �เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกบัดชัต์ ใช้เป็นสถานที�

ประทบัของสุลต่านยอกยาการ์ตา ตั �งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ในปัจจุบนันี �ไม่ได้ประทบัอยู่ถาวรแล้ว) ภายใน

พระราชวงัมีสถาปัตยกรรมและสิ�งก่อสร้างตา่ง ๆ ที�สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมชวาให้ได้ชม



   

 

 

 

 

 

 

กนั มีการจดัห้องตา่ง ๆ จดัแสดงเรื�องราวประวตัคิวามเป็นมาของผู้ปกครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมี

สิ�งของเครื�องใช้สว่นพระองค์ตา่งๆ รวมถึงของลํ �าคา่มากมายที�หาชมได้ยาก 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั �นนําท่านชม Taman Sari หรือปราสาทสวนนํ �า ถือเป็นปราสาทที�คอ่นข้างลกึลบัซบัซ้อน  

สร้างตั �งแตปี่ �aZZ ตั �งแตส่มยัสลุตา่นองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ �นตอนสมยัสลุตา่นองค์ที� X  

              
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่มหาสถูปโบโรบูดร์ู หรือ บาราบูดร์ู Candi borobudur คนไทยรู้จกัในชื�อ บโุรพทุโธ 

ตั �งอยู่บริเวณ     ภาคกลางของเกาะชวา เมืองมาเกอลงั สร้างขึ �นระหว่างปี พ.ศ. �X/� - ��/� โดยบุโรพทุโธ

เป็น ศาสนสถานของศาสนาพทุธนิกายมหายาน   ถ้าไม่นบันครวดัของกมัพชูา บุโรพทุโธจะเป็นศาสนสถาน

ของศาสนาพุทธที�ใหญ่ที�สดุในโลก  ในปี พ.ศ. XZ�g องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก  

หากมีเวลาจะนําท่านสักการะ วัดปะวน หรือ Candi Pawon  เป็นวัดที�มีขนาดเล็ก ประทับใจในความ

สมมาตรที�ไร้ที�ติและรายละเอียดอนัประณีต ชื�นชมฝีมือการก่อสร้างวดัอนัน่าทึ�ง ก่อสร้างขึ �นในช่วงศตวรรษที� / 

เช่นเดียวกบัวดัทางพทุธศาสนาที�มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วดัเมนดตุและวดับโุรพทุโธ เชื�อกนัว่า วดัทั �ง

สามแห่งนี �มีความเกี�ยวพนักนัในเชิงสญัลกัษณ์ เนื�องจากสร้างในตําแหน่งที�เป็นเส้นตรงเดียวกนั แตย่งัไมท่ราบ

ถึงลกัษณะของความเชื�อมโยงนี �อย่างแน่ชดั รวมถึงวตัถปุระสงค์เริ�มแรกในการก่อสร้างวดัปะวน อย่างไรก็ดี มี

หลกัฐานบางอย่างบ่งชี �ว่าวดัแห่งนี �เคยใช้เป็นสสุานของราชวงศ์หรือสถานที�ประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุ

ตวัตนของกษัตริย์หรือราชินีที�ถกูฝังไว้ที�นี�ได้   หากมีเวลาจะนําท่านชม วัดเมนดุต Candi Mendut ซึ�งอยู่ห่าง

จากบโุรพทุโธราว � ก.ม. เชื�อกนัว่า ที�นี�เป็นสถานที�สําหรับทําพิธีบชูาสิ�งศกัดิFสิทธิF เมื�อขึ �นบนัไดไปบนวดั จะมี

ระเบียงภาพเล็ก ๆ แกะสลกัจากหิน ฝั�งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ 



   

 

 

 

 

 

 

ขณะที�ทางด้านขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจ้า Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ และกระสอบที�เต็มไปด้วยทรัพย์สิน 

เดนิเข้าไปภายในวดั จะเห็นพระพทุธรูป หรือพระศากยมนีุ ขนาบข้างด้วยพระโมคคลัลาน์ และพระสารีบตุ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร 

พกั   โรงแรมระดบั � ดาว  

 

 

 

วนัที�หา้  พธุ   ยอ็กยาการต์า – กวัลาลมัเปอร ์– ดอนเมือง 
ที� ? พ.ค. 3      
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางไปเช็กอิน ณ สนามบนิย็อกยาร์การ์ต้า 

��.gZ น. เหิรฟา้สูก่วัลาลมัเปอร์ โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  (บริการอาหารกลางวนับนเครื�อง) 
�Z.X� น. ถึงกวัลาลมัเปอร์ 

�a.gZ น. เหิรฟา้สูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (บริการอาหารเย็นบนเครื�อง) 

�/.�Z น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 
*** ค่าบรกิารยงัไม่รวมค่าทิป ทา่นละ �,  บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 	 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัDน ไม่เช่นนัDนทางบริษทัจะไม่คืนมดั
จาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ทัDงสิD น เนื�องจากบริษทัไดจ้า่ยค่าตั Gวใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  

 

การเดินทางในแตล่ะครัDงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �: ทา่นขึD นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิMในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ �,.- บาท  
หมายเหต ุ: ตั Gวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบรกิารนีD รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน '( กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ' ท่านหรือ  - ท่าน     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 



   

 

 

 

 

 

 

� ค่าอาหารตามมื% อที�ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 5,(((,((( บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีD ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

 
 


