
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – เดนปาซาร์ (บาหลี)     

06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภฺมิ เคาน์เตอร์การบินไทย 

09. 35 น. เดินทางสู่เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 

14.45 น. ถึงท่าอากาศยานงูห์ราลัย เมือเดนพาซ่า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื่อง มีเจ้าหน้าคอย

ต้อนรับทุกท่าน หลังจากนำทุกท่านชมเกาะบาหลีดินแดนแห่งความสงบ และสัมผัสกับ

บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ และตำนานแห่งวัฒนธรรมฮินดู  

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก ย่านอูบุด 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

 ที่พักโรงแรม  ย่าน  Ubud    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่สองของการเดินทาง            วัดเบซากี - เทอทา กังกา - วัดเลมปูยัง 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 

 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเบซากี ซึ่งตั้งอยู่ชิงภูเขาไฟ อากุง เป็นวัดที่ใหญ่  

ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญที่สุดของบาหลี ภายในประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด 

สร้างเป็นชั้นๆกว่า 6 ชั้น โดยมีวัด เปนาทาราน เป็นวัดที่สำคัญที่สุด 

จากนั้น นำชม  Tirta Ganga พระราชวังเก่าทางตะวันออกของเกาะโดนได้ชื่อมาจากมีน้ำคง

คาอันศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู สร้างโดยกษัตริย์ของการังเซม แต่ถูกทำลาย

โดยการระเบิดของภูเขาไฟอากุง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตราคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดเลมปูยัง วัดเก่าแก่ของบาหลีและประตูสู่สวรรค์ซึ่งใครมาจะต้อง

มาถ่ายรูป ณ จุดนี้ นอกจากนี้ยังสามารถชมวิว ภูเขาไฟ อากุงที่สูงที่สุดของบาหลีจาก

จุดนี้ ที่นี่เป็น 1 ใน6 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบาหลีฮินด ู

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

ที่พักโรงแรม  ย่าน  Ubud    

 

วันที่สามของการเดินทาง         ภูเขาไฟบาร์ตู – ระบำบารอง – ทัมปักสิริง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสูห่มู่บ้านหัตถกรรม เคร่ืองเงินเครื่องทอง เขียนลายผ้าบา

ติก นำชม นาขั้นบันได Tegalalang rice terrace ที่สวยงามที่สุดของบาหลี  

 หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม ภูเขาไฟบาร์ตู ที่หมู่บ้าน กินตามณ ีที่ตั้งอยู่ริม

ภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จาก

ระดับน้ำทะเลที่โอบล้อมโดยทะเลสาบบาตูร์ มองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของทะเลสาบ

และหุบเขาเบื้องล่าง อากาศเย็นบนภูเขาและทิวทัศน์ธรรมชาติ ท่านจะได้ชม



ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตู และทะเลสาบบาร์ตู ซึ่งมีความงดงามเสมือน

ภูเขาไฟฟูจ ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขาแบบ บุฟเฟ่ต์     

จากนั้น นำท่านชมวัด ทัมปกัซิริง บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ ์ที่คนพื้นเมืองนิยมมาอาบเพื่อ

ความเป็นสิริมงคล  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ตลาดหน้าวัด  

ชมพระราชวังอูบุด ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์มาก่อน   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

นำท่านชมระบำ บารอง นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้

อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง "บารอง" ตัวแทนของความดี  สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก

กับ   "รังดา” ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาล และแผนการชั่วร้าย 

ที่พักโรงแรม                 ย่าน Kuta หรือ Nusa Dua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง                    เกาะนูซา เปนิดา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 

08.00 ออกเดินทางสู่ท่าเรือทูบันเพื่อเดินทางสู่เกาะ นูซา เปนิดา  

( ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) 

 นำชมความงามบริเวณรอบๆเกาะ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ท่านเลือก  

บ่าย เดินทางกลับสู่เกาะบาหลี  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

ที่พักโรงแรม                 ย่าน Kuta หรือ Nusa Dua 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                    เบดูกลู - วิหารทานาล็อท  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Hidden Hills Wanagiri  จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงทาง

ตอนเหนือของเกาะ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งชิงช้าถ่ายรูป  

จากนั้น  เดินทางสู่ Handara Gate เป็นประตูที่มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

บาหลี    

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์ 

หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของ

เกาะ พร้อมชมความงามของทะเลสาบ เบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่  เบดูกุล 

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม ชมวัดอูลันดานู ที่ตั้งอยู่ใน

ทะเลสาบ  



จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ วัดทานาล็อต วิหารฮินดู ซึ่ง

สร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 

11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

ที่พักโรงแรม                 ย่าน Kuta หรือ Nusa Dua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง          บาหลี - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่  GWK ( Garuda Wisnu Kencana ) เพ่ือชมวิวของเกาะบาหลี

และชมรูปปั้นพระวิศณใุหญ่ที่สุดในบาหลี และรูปปั้นพญาครุฑ  



นำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรอินเดียในบาหลี วัด

นี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดยนักบวชชาวชวาชื่อ Dang Hyang Nirartha ซึ่งได้รับ

การยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัดที่สำคัญอื่นๆ บนเกาะ เช่น เบซากี และ วัดทานาล็อต วัด

นี้อุทิศให้กับจิตวิญญาณแห่งท้องทะเล  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน   

16.55 น. ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 

20.05 น ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก   
 

ค่าบริการนี้รวม 

• โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน 
• อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
• ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
• รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน 
• รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน 
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
• น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน 
• ประกันภัยการเดินทาง 

ค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน 

• ทิปไกดแ์ละคนขับรถ  
• ค่าตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพฯ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน 

 
 

 


