
  

 บาหลี 3 วัน 2 คืน 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินตลอดเส้นทาง   

ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน  เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ    

ที่สนามบินเมืองเดนปาซาร์  จัดรายการ ตามเวลาของสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย 
สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี  

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ที่ คินตามานี 
ชมความงามของ ภูเขาไฟ กูนุง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ 

เก็บภาพประทับใจ ที่ วิหารทานาล็อต และ ชมวิวเมืองเดนปาซาร์ ที่ สวนพระวิษณุ GWK PARK 
ออกเดินทางได้ทกุวัน  วนันี้ – 30 มถิุนายน พ.ศ. 2566 

รายละเอียดการเดินทาง: 

วันแรก   กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK PARK – วัดอูลูวาตู       (เที่ยง / เย็น) 

คณะผู้เดินทาง พร้อมกันที่ สนามบิน...  เพ่ือทำการเช็คอินที่เค้าน์เตอร์สายการบิน    หลังจากเช็คอินบัตร
โดยสาร   นำสัมภาระขึ้นเครื่อง  รับบัตรขึ้นเครื่อง และ ผ่าน ตม. ขาออก แล้ว รอขึ้นเครื่องบิน *** ทุก
ท่านต้องมี ใบยืนยันการฉีดวัคซีน ครบโดส  (2 เข็ม)  โดยเข็มท่ี 2 ฉีดไว้ มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง  

06.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 
396 *** บริการด้านบน และค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในบริการ *** 

11.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี   ประเทศ
อินโดนีเซีย เตรียมเอกสารพาสปอร์ต    เอกสารการรับวัคซีนครบโดส     เพื่อขอรับ วีซ่าสแตมป์ 
“ฟรี”  ที่สนามบิน  จากนั้น  ไปรับกระเป๋า และสัมภาระ   แล้ว พบการต้อนรับ จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ประจำบาหลี  (พูดภาษาอังกฤษ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
หลังอาหาร นำท่านเดินทาง ชม สวนพระวิษณุ  (GWK PARK)  ที่มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมา
จากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก  และรูปปั้นขนาดมหึมา ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระ
วิษณุ   ชมเมืองเดนปาซาร์ จากมุมสูง   และชมรูปปั้น พระนารายณ์ ทรงครุฑ  ที่ตรงปลายสุดของหน้าผา     
ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย      ก่อนเดินทางไปชมความงดงาม ของวิหารอูลูวาตู   
(ULUWATU TEMPLE)  ซึ่งเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 
เมตร (230 ฟุต) ตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี    วิหารแห่งนี้ แกะสลักจากหิน  ใน
สมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราว คริสต์ศตวรรษ ที่ 10 โดยเอิมปู กูตูรัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้ง
บรรพกาล    ว่ากันว่า ดังห์ยัง  นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้    ประตูผ่าซีก หรือ จันดี 
เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา 
เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค   สถาน



  

ชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน นั้น อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเล
เท่านั้น  และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้     ชมวิวทิวทัศน์ที่
งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี และชมความงามของพระอาทิตย์ตกเหนือมหาสมุทรอินเดีย    
จากนั้น   นำท่านเดินทางไปยังหาดจิมบาราน   หาดทรายขาว โค้ง รูปวงพระจันทร์ ที่เคยเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงที่เงียบสงบ  ปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารทะเล ที่ตั้งเรียงรายกัน ยาวตลอดชายหาด   
นำท่านเดินทางไปยังหาดจิมบาราน    รับประทานอาหารค่ำ  อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน  บริการ
ท่านด้วย ปลา ปลาหมึก กุ้ง  หอย  และล็อบสเตอร์ 500 กรัม   ปิ้ง – ย่าง สไตล์บาหลี  เสริฟพร้อมซุป  
ข้าวสวย และผัดผักบุ้ง     
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   เช็คอินแล้ว   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง  วัดเบซากี – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์     (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่  วัดเบซากี (Pura Besakih)  ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุด ใหญ่
ที่สุด และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด บนเกาะบาหลี   มีฉากหลังคือ ภูเขาไฟกุนุงอากุง  ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี    
คนบาหลียกให้วัดนี้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างใหญ่มาก ภายในมีวัดเล็กๆ 
อีก 23 วัด ที่เรียงรายไปตามไหล่เขาอยู่เป็นชั้นๆ กว่า 7 ชั้น     ประกอบด้วย วัดใหญ่  คือ ปุระเปนาทารัน 
อากุง (Pura Penataran Aguan) หรือ วัดเปนาทารัน   ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวัด    โดยชาวบาหลี เชื่อ
กันว่า  ที่นี่เป็นที่ประทับขององค์ไตรภูวนาถ  ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก คือสวรรค์...มนุษย์ ...บาดาล      ศรีมา
กันดาร์ยา ผู้สร้างวัดเบซากี ได้รับเทวบัญชาให้ยึดเชิงภูเขาไฟอากุงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบาหลี เป็น
ฐานสร้างวัดแห่งนี้ขี้นมา เมื่อกว่าพันปีมาแล้ว   และได้รับการขยายจากวัดเล็กๆจนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ      
จนถึงปี 1917 ภูเขาไฟบาตูร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป และเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง จนวัดเบซากีได้รับความเสียหาย
อย่างหนัก   จึงมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่     แต่ในปี 1963 ภูเขาไฟกุนุงอากุง  เกิดระเบิดอย่างรุนแรง
อีกครั้ง   จนทำลายวัดเบซากีเกือบราบเรียบ     การบูรณะได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง และใช้เวลายาวนานหลาย
ปีกว่าจะมีสภาพเหมือนดังที่เห็นในปัจจุบันนี้      ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา 
ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพ้ืนเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูน
ของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย         แล้วนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี 
หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี  ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริม ปากปล่อง
ภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของ
บาหลี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมความงามท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาไฟ 
  และทะเลสาบ   (บุฟเฟ่ต์) 

บ่าย นำท่านชม ไร่กาแฟ  (Coffee Plantation)  ที่เรียงรายอยู่ตลอด สองฝั่งทาง  ท่านจะได้รู้จัก กาแฟนานา
พันธุ์ ที่ปลูกที่บาหลี   โดยเฉพาะ กาแฟขี้ชะมด อันเลื่องชื่อ    นอกจากนั้น ก็มีการปลูกวนิลา และโกโก้ 
อีกด้วย    ลองชิมกาแฟบาหลี รสดั้งเดิม และรสอ่ืนๆ เช่น มอคค่า  กาแฟขิง  กาแฟผสมโสม  กาแฟกลิ่นว
นิลา    หรือเลือกซื้อกาแฟขี้ชะมด มาลองชิม และซื้อกลับมาเป็นของฝาก ที่ถูกใจคอกาแฟ      จากนั้น  
นำท่านไปชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี



  

ซึ่งมีอายุมากกว่า พันปี   ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำ
ใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปีโดยไม่มีวันหมด  แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกชม  ต่อราคา และซื้อ
สินค้าพ้ืนเมืองมากมาย เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าโสร่งพ้ืนเมือง  กระเป๋าหนัง  ตุ๊กตาไม้แกะสลัก  พวงกุญแจฯลฯ 
ที ่“ ตลาดปราบเซียน ”     

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน) 
นำท่านเดินทางกลับที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สาม  สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ    (อาหารเช้า) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับคณะยังโรงแรมที่พัก       นำท่านเดินทางไปสนามบิน 
เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ       

*** สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397 : 1230 - 1605    (ค่าตั๋วเครื่องบิน  ไม่รวมในค่าบริการ)     

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

ราคา ยกเว้น ปีใหม่บาหลี Nyepi Day 22 มีนาคม 66  บาหลีปิดเกาะ 1 วัน  
งดกิจกรรมทุกชนิด  (ถ้าอยู่ที่บาหลี ต้องอยู่ในที่พักเท่านัน้)  
 และ ช่วงวันหยุดหลังเทศกาลถือศลีอด 18 – 26 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อัตราค่าบริการ: ราคาสุทธิ ต่อท่าน    พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว)   
รายชื่อโรงแรมที่พัก 

(หรือเทียบเท่า) 
2 - 3 ท่าน 4 – 9 ท่าน 10 – 14 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

PrimeBiz Hotel Kuta   3* 
Superior room   

11400 9800 9000 2200 

Bintang Kuta  4* 11800 10200 9400 2600 

Fairfield Marriot Legian   4* 
Garden view room 

12100 10500 9800 3000 

Aryaduta Kuta   5* 13000 11400 10700 3600 

Merusaka Nusadua Beach   5* 14300 12700 12000 4900 

รายช่ือโรงแรมท่ีพัก 
(หรือเทียบเท่า) 

คณะ 
15-19 ท่าน 

คณะ 
20 - 29 ท่าน 

คณะ 
30 ท่านขึ้นไป 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

PrimeBiz Hotel Kuta   3* 
Superior room   8600 8400 8200 2200 

Bintang Kuta  4* 8900 8700 8500 2600 

Fairfield Marriot Legian   4* 
Garden view room 9300 9100 8900 3000 

Aryaduta Kuta   5* 10200 10000 9800 3600 

Merusaka Nusadua Beach   5* 11500 11200 11000 4900 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม     
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน    
คา่อาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ  
ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
คา่เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดแูลระหว่างท่องเที่ยว 



  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี – ตั๋ว ไป / กลับ 
คา่ใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง    
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
ค่าวีซ่า กรณสีัญชาติที่ต้องทำเช็คค่าใช้จ่ายอีกคร้ัง 
 
***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในบาหลี ได้ 30 วัน  
เอกสารประกอบการเดินทาง  
หนังสือเดินทางอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า 
หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต 


