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บาหลี-บุโรพุทโธBali 

Paradise 4วนั3คนื 
โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

วนัแรกวนัแรก    สนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมือง  ––  บาหลี บาหลี ––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาต ูวิหารอูลูวาต ู––  หาดจิมบารนัหาดจิมบารนั  

03.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์

เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง และสมัภาระให้กบัทา่น 

06.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD396 

11.15 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้อนรับอยา่งอบอุน่จากเจ้าหน้าท่ีแนะน าไกด์ท้องถ่ินให้ท่านได้
รู้จกั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางเข้าชม อนสุาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนสุาวรีย์ขนาด
ใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณ ุ พระผู้
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ปกปอ้งโลก เป็นรูปปัน้พระวิษณ(ุพระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสงูสดุของชาวฮินด ู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย์)  
เทพการูด้า เทพเจ้าแหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินดซูึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กว้าง 64 
เมตร ขนาดน า้หนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีมี้ความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งนีย้งัใช้
จดัแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหลี เชน่ ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน 
แขกเมืองอีกด้วย  

จากนัน้ เดนิทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตัง้อยู่บนหน้าผาสงู
เหนือมหาสมทุรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมมุหนึง่ของ
เกาะบาหลีชมวิหารหนมุาน ลิงมากมายท่ีมาชมุนมุกนัท่ีวิหาร (กรุณา
ระวงัแว่นตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)     

ค ่า  รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร แบบบาหลีดัง้เดมิ ณ ชายหาดจิมบาลนั พร้อมแชมบรรยากาศงดงามริม
ทะเลพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าริมมหาสมทุรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง  

    พักค้างคืนท่ี FAME HOTEL (โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า) 
วนัท่ีสองวนัท่ีสอง    ชมบารอ๊งเด็น – วดัเม็งวี – หมู่บา้นคินตามณี  – ทะเลสาบาตรู ์- วดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ 

                           ตลาดปราบเซียน – อุบุด 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั แล้วน าชมการแสดงบาร๊องเดน็ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี เป็นเร่ืองราวท่ี
สนกุสนานของการตอ่สู้ ระหว่างความชัว่กบัความดี แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟขีช้ะมด // โรงงาน
ผ้าบาตกิ เดินทางสูวั่ดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแหง่นี ้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตวูดัตัง้ตระหง่านสงูใหญ่บง่บอกถึงความรุ่งเร่ืองในอดีตของราชวงศ์นี ้ ก าแพง
ก่อด้วยหินสงูแกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง ทา่นสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ท่ีมีหลายขนาด
เพ่ือบชูาเทพเจ้าแตล่ะองค์ใช้การเรียงชัน้ของหลงัคาท่ีแตกตา่งกนัไปวดันีมี้คนู า้รอบล้อมตามหลกัความเช่ือ
วา่ท่ีส่ือถึงแดนสขุาวดีแบบฮินดจูากนัน้ เดนิทางสู ่ หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมูบ้่าน ณ ความสงู 
1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะได้รับชมทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบา
ตูร์ (Lake Batur) ท่ีหมูบ้่านแหง่นี ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ห์อาหารพืน้เมือง พร้อมชมวิวภเูขาไฟและทะเลสาบ  
บา่ย เดินทางมาถึงวดัน า้พุศกัสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า 

วัดเทมภัคสิริงค์  หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวดั Pura 
Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งผุดพรายน า้
ขึน้มา ชาวบาหลีล้วน เคารพบชูาวดันีด้้วยเช่ือว่าก าเนิดมา
จากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปด่ืม
กิน เพราะเช่ือว่าบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิแห่งนีส้ามารถรักษาโรค
ต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นีเ้องคือตลาด
ปราบเซียน มีร้านขายของพืน้เมืองตา่งๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบ
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สดุๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตัง้ช่ือให้กบัตลาดแห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่ วัดถ า้ช้าง (Pura Goa Gajah) เป็นวดั
ท่ีมีสิ่งโดดเดน่อยู่ท่ีตวัปากทางเข้าถ า้มีการแกะสลกัเป็นเศียรใหญ่ยกัษ์น่ากลวั มือทัง้สองดรูาวกบัก าลงัง้าง
ทางเข้าถ า้ให้แยกออก  

จากนัน้ ชม พระราชวังอุบุด (Puri Saren Ubud) ที่

ประกอบไปด้วยบ้านแบบพืน้เมืองบาหลีหลาย
หลงัในบริเวณพืน้ท่ี โดยอยูก่ลางเมือง ตรงข้าม
กบัตลาดงานศลิป์ จากนัน้อิสระเดนิเลน่ซือ้ของ
ท่ีระลกึฝากคนท่ีท่านรัก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
    พักค้างคืนท่ี FAME HOTEL (โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า) 
วนัท่ีสาม ยอรค์ยาการต์า – มหาสถปูบุโรพุทโธ – วงัสุลต่าน – พระราชวงัน ้า –  

                          วดัพราหม์นนัต ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั แล้วน าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ยอร์คยาการ์ตา โดยสายการบิน…..
เที่ยวบินท่ี....... 

จากนัน้  เดนิทางสู ่ มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur เป็นสถปูขนาดใหญ่ซึง่
ได้ช่ือวา่เป็นพทุธสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกนี ้ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ไส
เลนทราในชวากลาง เม่ือราว ปี 778 – 856 หรือก่อนนครวดั 300 ปี และ
ก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝร่ังเศส 200 ปี และได้รับการยกยอ่งเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991  บโุรพทุโธ มีลกัษณะเป็นรูป
วงกลมล้อมรอบด้วยจตัรัุส (หรือรูปทรงเรขาคณิตท่ีชว่ยก าหนดจิตขณะท าสมาธิ) หากมองจากพืน้ดนิใน
ระยะไกล บโุรพทุโธ คือ สถปู ซึง่เป็นรูปแบบของจกัรวาลท่ีมีสว่นประกอบในแนวตัง้สามสว่นด้วยกนัคือ ฐาน
ส่ีเหล่ียมจตัรัุสของรับองค์สถปูและยอดฉัตร ถ้าเดนิตามเส้นทางแสวงบญุเก่าแก่จากทางตะวนัออก ก้าวขึน้
อนสุรณ์สถานท่ีลดหลัน่เป็นชัน้ๆ และมีเฉลียงรอบเดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นวา่รูปนนู
แกะสลกัและรูปปัน้ ทกุชัน้ล้วนเป็นสว่นส าคญัขององค์รวม พทุโธมีทัง้หมดสิบชัน้ แทนภพทัง้สามของ
จกัรวาลตามความเช่ือของพทุธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต ่าสดุ) รูปภพ (ภพกลาง) และอรูป
ภพ (ภพสงูสดุ) รูปนนูแกะสลกัชัน้ลา่งสดุแสดงให้เห็นถึงความปีตขิองโลกนีแ้ละการถกูท าโทษด้วยการลง
นครในโลกหน้า น าชมวดัทางพทุธศาสนาท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงบโุรพทุโธ คือ วดัปะวน (Pawon) แม้จะ
เป็นวดัขนาดเล็กแตก็่มีศลิปะท่ีงดงามนา่สนใจ จากนัน้น าชมพทุธสถานอีกแหง่หนึง่ท่ี วดัเมนดทุ (Mendut) 
ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปนัง่ห้อยพระบาทท่ีงดงามท่ีสดุ ซึง่ขนาบข้างด้วยรูปสลกัพระโพธิสตัว์อวโลกิ
เตศวร และพระโพธิสตัว์วชัรปาณี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชม พระราชวังสุลต่าน (Kraton Palace) ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของล า้คา่ในวงัและเคร่ืองใช้ตา่งก่อนท่ี
กษัตริย์องค์สดุท้ายจะลีภ้ยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกะลงัและเคร่ืองบรรณาการตา่งๆ และห้องเก็บ
โบราณวตัถแุละสิ่งล า้คา่สมยัก่อนประวตัติา่งๆ ท่ีมีความเป็นภานมานา่ศกึษาและมีคา่ของอารยะธรรมชวา 
จากนัน้น าทา่นสู ่พระราชวังน า้ :(Water Castle) ซึง่มีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป 
เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน า้ล้อมรอบวงั และมีความสวยงามแตกตา่งกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ ซึง่
เลา่กนัวา่ในอดีตชาวบ้านมกัจะสร้างท่ีอยู่อาศยัใกล้กบัแหลง่น า้ และอยูต่ามซอกซอย และใต้ดนิ เพ่ือความ
สงบร่มเย็นในการด ารงชีวิต  

จากนัน้ เดนิทางสู่ วัดพราห์มนันต์ (Prambanan) หมูว่ิหารแหง่ปรัมบานนัของฮินด ู สร้างเสร็จราวปี 856 เพ่ือ 
ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั (ทายาทผู้ สืบทอดราชวงศ์สนัชยั) ลานตรงกลางของโบราณสถานแหง่นีมี้สิ่ง
ปลกูสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่ สดุสามหลงั
เรียงจากเหนือจรดใต้คือ จนัดี ศวิะ มหาเท
วา สงู 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาด
เล็กกวา่ คือ จนัดี วิษณ(ุทางเหนือ) และ จนั
ดี พรหมมา (ทางใต้) ฝ่ังตรงข้ามตะวนัออก
คือวิหารเล็ก ๆ ท่ีครัง้หนึง่เคยบรรจุ 
“พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแตล่ะองค์ เชน่ววั
ของพระศวิะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮสัมา) และครุฑของพระวิษณ ุ ปัจจบุนัเหลือแตน่นที ใกล้ประตู
ทางเหนือและใต้ของพืน้ท่ีส่วนกลางซึง่มีก าแพงล้อมรอบคือวิหารราชส านกัสองหลงัซึง่มีก าแพงล้อมรอบคือ
วิหารราชส านกัสองหลงัซึง่มีลกัษณะเหมือนกนั สงูราว 16 เมตร จนัดี ศวิะ มหาเทวาองค์ใหญ่สดุเพ่ือถวาย
แดพ่ระศวิะ มีอีกช่ือหนึง่คือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมูว่ิหารทัง้หมด ต านานท้องถ่ิน
กลา่ววา่รอรอ จองกรังเป็นเจ้าหญิงท่ีถกูสาปโดยคูห่มายท่ีไมไ่ด้รักกนั นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวดัให้เสร็จใน
หนึง่คืน และท าลายผลงานท่ีเกือบเสร็จสิน้ของเขาด้วยการต าข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึง่เป็นสญัญาณของ
เช้าวนัใหม ่ เม่ือรู้ว่าถกูหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามต านานหญิงสาวยงัคงอยูท่ี่น่ีใน
หอเหนือของวิหารในรูปสลกัของนางทรุคาชายาของพระศวิะ ในหออีกสามหลงัมีรูปสลกัของอกสัตียะ “พระ
อาจารย์ของเทพเจ้า” หนัหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแหง่พระศวิะมีเศียรเป็นช้าง หนัไปทางตะวนัตก 
และพระศวิะสงู 3 เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร แล้วน าทา่นเดนิทางไปสนามบนิเดนปาร์ซา เมืองบาหลี 

………… น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเดนพาซาร์ โดยสายการบิน…..เที่ยวบินท่ี....... 

    พักค้างคืนท่ี FAME HOTEL (โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า)= 
วนัท่ีส่ีวนัท่ีส่ี  แวะชมชายหาดกตูา้  แวะชมชายหาดกตูา้  --  SShhooppppiinngg  รา้น รา้น KKRRIISSNNAA  --สนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมือง  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั แล้วน าคณะเดนิเล่นถ่ายรูปชายหาดยา่น KUTA BEACH (หรือ 
NUSADUA BEACH ตามเงือนไขของเวลา) 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางไป Kuta Center อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ได้อยา่งจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมตา่งๆ อาทิ 
ROXY, QUICKSILVER, VERSACE แวะร้าน KRISNA ชมและเลือกซือ้สินค้า ของฝาก ของท่ีระลกึสมควร
แก่เวลาออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

11.55 น.  เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD397 
15.15 น. เดนิทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

 

ใบเสนอรายการ ราคาท่านละ 23,900 บาท 
 ราคานีร้วม 

 ค่าตัว๋บินไป-กลบั สายการบินแอร์เอเชีย  
 ค่าท่ีพกัตามรายการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางค่าอาหารตามรายการเดินทาง 
 ค่าไกดภ์าษาองักฤษ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท 
 น ้าด่ืมวนัละขวด 

ราคานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลล ์
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือรายการเดินทาง 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลาที่ลูกทัวร์ใช้และข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ประเพณี 
เทศกาลซึ่งวัดบางแห่ง ไม่สามารถน านักท่องเที่ยวไปได้หากมีงานประเพณี แต่ทางเราจะแจ้งล่วงหน้าให้ทางท่านทราบ  

เง่ือนไขการช าระเงนิ มดัจ า 50% ส่วนท่ีเหลือ ช าระเป็นเงินสดในวนัเดินทาง  
 

ช่องทางการช าระเงนิ    ท่านสามารถช าระเงนิได้ทีส่ านักงานของบริษทั  หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

นายธนากร ธญัธนฐากร  ธนาคาร กสิกรไทย    จ  ากดั สาขา บ๊ิกซีประชาอุทิศ ออมทรัพย ์ เลขท่ี 662-230-1324 
นายธนากร ธญัธนฐากร  ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั สาขา พระประแดง  ออมทรัพย ์เลขท่ี 303-2-79378-2 
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