
    บาหล ี– บุโรพุทโธ   5 วัน 4 คืน  

ทําทัวร์เฉพาะคณะของท่าน  เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิน พูดภาษาอังกฤษ ทีสนามบินเดนปาซาร์ 
……………………………………………………….. 

5 วัน 4 คืน    สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี    ชมการแสดง “บาร็องด๊านส์” 

ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟทียงัคงร่องรอยการระเบิดในอดีต “ คินตามานี ” และ “ทะเลสาบบาตูร์ ” 

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิงมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาทีใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ 

วัดพราห์มบานัน มรดกโลก เป็นทีสิงสถิตของเทพเจ้าผู ้ยิงใหญ่ทั งสามของศาสนาฮินดู   

ราคาไม่รวมต ั วเครืองบิน ตลอดเส้นทาง  จ ัดรายการ ตามเวลาของสายการบิน แอร์เอเชีย 

 รายละเอียดการเดินทาง: ออกเดินทางได้ทุกวัน   วันนี - 31 มี.ค. 56 
ยกเว้นช่วงคริสต์มาส และปีใหม่ 21 ธ.ค. 55 – 10 ม.ค. 56 และตรุษจีน 8 – 12 ก.พ. 56 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – บาหลี – GWK Park – วัดอูลูวาตู       (อาหารกลางวัน / เย็น) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาร์ซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีทางศุลกากร และ

ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหล ีจากมัคคุเทศก์ท้องถนิ (พูดภาษาอังกฤษ)   

จากนั น นําท่านเดินทาง ไปร้านอาหาร   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)   

บ่าย นําท่านเดินทาง ชม สวนพระวิษณุ  (GWK PARK) ทีมีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึงตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู ้

ปกป้องโลก  และรูปปั นขนาดมหึมา ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระวิษณุ   ชมเมืองเดนปาซาร์ จากมุมสูง   ให้ท่านเก็บภาพ

ประทับใจตามอัธยาศัย    จากนั น นําท่านชม วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  ซึงเป็นวัดหลักประจําท้องทะเล ทีชาวบาลีทุกคน

เคารพบูชา     สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต)   ตั งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี    ซึงวิหารแห่งนี  แกะสลักจาก

หินในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราว คริสต์ศตวรรษ ที 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และดังห์ย ัง นิราร์ตา นักบวชครั งบรรพกาล    ว่ากันว่า 

ดังห์ย ัง นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี     ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี ไม่ธรรมดาตรงทีด้านข้างสลัก

เป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั นทีสอง (จาบา เตินกะห์) ประจํายามโดยรูปปั นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ทีผู ้คนนับถือว่า

เป็นเทพผู ้ปัดเป่าอุปสรรค  สถานชั นในสุดอันศักดิ สิทธิ   (เจโรอัน) นั น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู ้ทีจะสวดบูชา เทพแห่ง

ท้องทะเล  และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจํานวนมาก ทีอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี   อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ทีงดงามอีก

มุมหนึงของเกาะบาหลี    

เย็น รับประทานอาหารคํา อาหารทะเล บนหาดจิมบาราน  (ต้องการล็อบสเตอร์ ขนาด 350 กรัม เพิมท่านละ 350 บาท) 

เดินทางเข้าสู่ทีพัก   เช็คอินแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างทีบาหล)ี 

วันทีสอง ระบําสิงโต – คินตามานี – ทะเลสาบบาตูร์ – เทมภัคสิริงค์  – อูบุด      (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพัก  มัคคุเทศกท์้องถินมารับท่านยังโรงแรมทีพัก   นําท่าน ชมการแสดงศิลปะการแสดงของชาว

บาหลแีบบดั งเดิม “บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบําสิงโต  นาฏศิลป์จากเทพนิยายพืนเมืองของบาหลี ต ํานานเทพ

เจ้า ซึงให้เห็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตทีคอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึงเป็นสัญลักษณ์ ของความดี กับ    “รังดา” ซึงเป็น

สัญลักษณ์ของความชัวร้าย   ชม การแสดง มโหรีของบาหลี   เชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นทีระลึก    หลังจากนั นนําท่าน

เดินทางไป คินตามานี      

  เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทีคินตามานี     (บุฟเฟต์)     พร้อมอิสระใหท่้านชมความงามของ MT. BATUR  ภูเขาไฟทีย ังดับ

ไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับนํ าทะเล  และชม ทะเลสาบบาตูร์ ทีงดงามราวสรวงสวรรค ์

                  บริษัท เอส. ซี. ฮอลิเดย์ จํากัด  254/1  ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร: 0-2898-0261 – 2  โทรสาร: 0-2898-0260   E-mail : sc-holiday@hotmail.com     

 Website : www.scholiday.co.th    ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนําเทียวเลขที  11/4869 



 

บ่าย นําท่านชม  เทมภัค สิริงค์ (Tampak Siring)   นํ าพุศักดิ สิทธิ ของชาวฮินดู ทีผุดขึ นจากใต้ดิน เชือกันว่าพระอินทร์เป็นผู ้ดลบันดาล

ให้เกิดนํ าพุนีขึ นเพือชุบชีวิตเหล่าทหารกล้าของพระองค์   ชาวบาหลีนิยมมาอาบนํ าทีบ่อนํ าพุ  เพือเป็นสิริมงคล และขับไล่สิง

เลวร้าย ทั งย ังรักษาโรคต่างๆได้ด้วย    แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าโสร่ง

พืนเมือง  และสินค้าทีระลึกต่างๆ ในราคาทีต่อรองได ้ที  “ ตลาดปราบเซียน ”     จากนั น นําท่านเดินทางไปที อูบุด เมืองแห่งศิลปะ 

สถานทีเล็กๆแห่งนี  เคยเป็นเมืองทีประทับของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน   ปัจจุบัน ย ังคงมีบ้านของชนชั นสูงเหลืออยู่       นําชม 

Puri Saren  บ้านเจ้านายชั นสูงแห่งเมืองอูบุด  แล้วอิสระให้ท่านชมตลาดอูบุด  ศูนย์กลางงานฝีมือพืนบ้าน การแกะสลักไม้ 

หน้ากาก เครืองเงิน เครืองทอง และงานสานต่างๆ  พร้อมซือหาเป็นของฝาก และทีระลึกประเภทงานศิลป์ จากเกาะบาหลี      

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)  นําท่านเดินทางกลับทีพัก    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างทีบาหล)ี 

วันทสีาม  เม็งวี – เบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – ทานาล็อต       (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก  นําชม วิหารหลวงตามัน อายุน  (The Royal Temple of Mengwi)  เป็นวัดซึงใช้ประกอบ

พิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที 17 ทีสวยงามด้วยสระนํ าล้อมรอบ   จากนั น เชิญท่านสัมผัสกับ

อากาศหนาวเย็นตลอดทั งปีบนยอดเขา ตอนกลางของเกาะทีหุบเขาเบดูกุล (Bedugul) พร้อมชมความงามของทะเลสาบ บราตัน  

ทะเลสาบกลางหุบเขา  ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้านทีสวยงามบนเทือกเขา     ชม สวนดอกไม้นานาชาติและวัดอูลุน 

ดานู (Ulun Danu) ริมทะเลสาบทีงดงาม 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (บุฟเฟ่ต์)  และชมวิวนาขันบันได ทีงดงามขึนชือของเกาะบาหลี 

นําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท   จุดชมวิวทีงดงามทีสุดของเกาะบาหลี  วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ สิทธิ   ของศาสนา

ฮินดู    สร้างขึ นในพุทธศตวรรษที 16  ไว้เพือบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร  โดยเชือว่า ว ัดนีสร้างโดย   ดังห์ย ัง นิราร์ตา พระสมัยพุทธ

ศตวรรษที 16  ซึงมองเห็นแสงสว่างวาบขึ นทีจุด ๆ  หนึงบนฝังตะวันตก จึงเดินทางไปทีดังกล่าวเพือทําสมาธิ   สาวกของผู ้นําทางจิต

วิญญาณในท้องถินรู้สึกประทับใจ จึงมาศึกษาศาสนากับท่าน   สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถินอย่างมาก จึงท้าทายนิราร์ตา 

แต่ท่านย ังคงถือขันติและย ้ายทีบําเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร  และสร้างวัดขึ น สถานทีแห่งนี จึงเป็นทีรู้จักในนาม ทานาล็อต หรือ 

“ดินแดนในทะเล”   ด้านนอกของวัด ย ังมีร้านขายของทีระลึก มากมาย ให้ท่านได้เลือกชม และซือสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย  

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)  นําท่านเดินทางกลับทีพัก    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างทีบาหล)ี 

วันทีสี  บาหลี – ย็อกยาการ์ต้า – บุโรพุทโธ – วัดพราห์มบานัน        (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพัก   (อาหารกล่อง) 

04.00 น.  มัคคุเทศก์ท้องถินมารับท่านยังโรงแรมทีพัก   นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย็อกยาการ์ตา้ (ย็อกย่า) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที QZ 8440   *** ค่าต ั วไมร่วมในบร ิการ *** 

06.10 น. เดินทางถึง เมืองย็อกย่า   (เวลาที ย็อกย่า  ช้ากว่าทีบาหลี 1 ชั วโมง)   พบการต้อนรับจากมัคคุเทศก์ท้องถินเมือง   ย็อกย่า (พูด

ภาษาอังกฤษ)      นําท่านเดินทางเข้าสู่  บุโรพุทโธ  ว ัดพุทธทียิ งใหญ่ทีสุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ นในแบบของตัวเอง ไม่

เหมือนทีใดในโลก  และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534      บุโรพุทโธ สร้างขึ นในราวพุทธ

ศตวรรษที 13-14 และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน    ใช้หินจํานวนกว่า 1 ล้านก้อน หรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร  ด้วย

จํานวนแรงงานมหาศาล เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 

ปี เมืออาณาจักรต้องอพยพผู ้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก   บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั งในพุทธศตวรรษที 18 และการบูรณะ ก็ได้เริม

ขึ นเมือต้นพุทธศตวรรษที 20  ช่วงทีชาวดัทช ์ปกครองชวา    แต่ในปี 2528 ไดถู้กวางระเบิด จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก  และ

ได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั ง   หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ นไปเป็นชั นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน  มีทั งหมด 9 ชั น   

ใน (ชั นที 10)   เป็นสถาปัตยกรรมทีผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง  (Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย  มีขนาดกว้าง 118 

เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั งหลังสุด    พุทธสถาน

แห่งนี ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่และไม่มีสถานทีสําหรับพระสงฆ์ใช้

จ ําวดั จากนั น นําท่านไปชม วังสุลต่าน ทีเต็มไปด้วยสิงของลํ าค่าในวังและเครืองใช้ต่างๆก่อนทีกษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี ภัยและ

เปลียนการปกครอง   อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ทีประตูวัง      

 



 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (บุฟเฟต์พืนเมือง) 

บ่าย นําชม   วัดพราห์มบานัน  มรดกโลกล่าสุดทีเป็นตํานานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั งสาม     ชมต้นกําเนิด รามายนะ(รามเกียรติ)  และ

เจดีย์สามองค์ทีเรียงรายกันอย่างงดงาม    ชม โบราณสถานทีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ทีงดงามมหัศจรรย ์ตํานานเทพแห่งฮินดูและ

เรืองราวของการกําเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า   แล้ว อิสระให้ท่านชมย่านการค้าทีคึกคักทีสุดในเมืองย็อกย่า ที ย่านมาลี

โอโบโร่   อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทีระลึก   สินค้าพืนเมือง  มากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)  นําท่านเข้าสู่ทีพักเช็คอิน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ค้างทีย็อกยาการ์ต้า) 

วันทีห้า  ย็อกยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ       (อาหารเช้า) 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพัก  หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว   มัคคุเทศก์ท้องถินมารับท่านยังโรงแรมทีพัก      

09.30 น. นําท่านเดินทางไปสนามบิน  ใหท่้านเช็คอิน จัดการด้านเอกสารการเดินทางและ นําสัมภาระขึ นเครือง รับบัตรขึ นเครือง  แล้ว รอขึ น

เครือง ไปจาการ์ต้า  (QZ 7553: 11.50 – 12.50)  *** ค่าตัวไม่รวมในบริการ 
12.50 น. ถึงจาการ์ต้าแล้ว ด ําเนินการผ่านพิธีทางศุลกากร และตรวจหนังสือเดินทาง รอขึ นเครือง เพือกลับกรุงเทพฯ    
16.35 น. ออกเดินทางจากจาการ์ต้า กลับกรุงเทพฯ   (QZ 7716: 16.35 – 20.00)  *** ค่าตัวไม่รวมในบริการ 

   อัตราค่าบริการ: ราคา  ต่อท่าน  พักห้องคู ่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิมเพือพักห้องเดียว)     

บาหลี – บุโรพุทโธ   5 วัน โรงแรมทีพ ัก คณะ 2 – 3 ท่าน  คณะ 4 – 6 ท่าน  พ ักเดียว จ่ายเพิม 

Bali: The Sunset   3*            
Jogia: Mutiara Marlioboro  3*            14,900 บาท 14,100 บาท 4,400 บาท 

Bali: Harris River View  4*            
Jogia: Jogja Plaza  4*            15,200 บาท 14,400 บาท 4,700 บาท 

Bali: Grand Mega Resort  4*            
Jogia: Jogja Plaza  4*            

15,600 บาท 14,800 บาท 5,100 บาท 

Bali: The Rani   4*                    
Jogja: Sheraton Mustika   5*   15,800 บาท 15,000 บาท 5,300 บาท 

Bali: Bali Dynasty   5*                    
Jogja: Sheraton Mustika   5*   17,800 บาท 17,000 บาท 7,300 บาท 

                       *** ราคาไม่รวมต ั วเครืองบิน ตลอดเส้นทาง   จ ั ดรายการ ตามเวลาของสายการบิน แอร ์ เอเชีย *** 

อัตรานีรวม      ค่าห้องพัก 3 คืน ในบาหลี    (พักห้องคู่)  //  ค่าห้องพัก 1 คืน ในย็อกย่า    (พักห้องคู่)  //ค่าอาหารตามทีระบุไว้ในรายการ  

นํ าดืม วันละ 2 ขวด ต่อท่านระหว่างทัวร์ // ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนําเทียวตามรายการ 

ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในรายการ  //  มัคคุเทศก์ท้องถิน พูดภาษาอังกฤษ  (2 เมือง   เมืองละคน) 

ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางท่องเทียววงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ 

อัตรานีไม่รวม      ค่าตั วเครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ – ย็อกยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  

ค่าประกันวินาศภัยเครืองบิน และค่าภาษีนํ ามันของสายการบิน  //  ค่าภาษีสนามบินของประเทศไทย (รวมในตัว) 

ค่าภาษีสนามบินระหว่างประเทศ ทีเดนปาซาร์ (ชําระทีสนามบินวันเดินทาง) ประมาณ 500 บาท (150,000 รูเปียส) 

ค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ ทีเดนปาซาร์ (ชําระทีสนามบินวันเดินทาง)  ประมาณ 140 บาท (40,000 รูเปียส)         

ค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ ทีย็อกยาการ์ต้า (ชําระทีสนามบินวันเดินทาง) ประมาณ 120 บาท (35,000 รูเปียส)  

ค่าอาหารมืออืนๆ ทีท่านสังเอง และเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์  // ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอืนๆ  

ค่าสิงของนํ าหนักเกินจากทีสายการบินกําหนด  //  ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  

ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%, VAT 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษ)ี    

ทิป สําหรับมัคคุเทศก์ท้องถิน และพนักงานขับรถท้องถิน  (ตามความพึงพอใจของท่าน) 
    เอกสาร  หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า 

                           บริษัท เอส. ซี. ฮอลิเดย์ จํากัด  254/1  ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร: 0-2898-0261 – 2  โทรสาร: 0-2898-0260   E-mail : sc-holiday@hotmail.com     

 Website : www.scholiday.co.th    ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนําเทียวเลขที  11/4869 


