
 

 

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน หาดจิมบาลัน วัดเม็งวี วหิารทานาล็อต ประตู

สวรรค์ ทะเลสาบบราตัน เทือกเขาเบดูกัล         รหสัทวัร ์  WD10092562114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : เกาะบาหลี-หาดจิมบารัน-วัดเม็งวี-วานากิริฮิลล์-ประตูสวรรค์-เทือกเขาเบดูกัล-วัดอลุัน ดานู-
ทะเลสาบบราตัน-วิหารทานาล็อท-วิหารอลููวาตู-สวนพระวิษณุ-อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

•  ช้อป : ร้านกฤษณะ 

•  พัก : 4ดาว 

 

 

 

12,999  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

10.30 น.                            พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง 

13.25 น.                            น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396 

18.40 น.                            น าท่านเดินทางถึง : สนามบินงูระห์ไร 

สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลีประเทศอนิ โดนีเซีย สนามบนิ แห่ง
นี้ต้ังช่ือเพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองก าลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่ มาร์กา เม่ือตกอยู่ใน
วงล้อมของกองก าลังชาวดัตช์ระหว่างปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ต้ังอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์
ประมาณ 13 กิโลเมตร 

                                          

                                          น าท่านสู่ : หาดจิมบารัน 

 

 

เย็น                                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ ดสไตล์บาหล ีณ หาดจิมบารัน  

 

พัก                                     พกัที ่SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

DAY 

1 



 

 

 

เช้า                                    บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                                         น าท่านสู่ : ปุราทามันอายุน 

ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวัดเมงวีซ่ึงเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่าสร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ก าแพงประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าส่ิงก่อสร้าง
ด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน ้าล้อมรอบ 

                                          น าท่านสู่ : วานากิริฮิลล์ 

                                          น าท่านชม : ประตูสวรรค์ 

                                          น าท่านสู่ : เทือกเขาเบดูกัลป์ 

เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึน้บน
เทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึน้ภูเขา 

เที่ยง                                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                         น าท่านชม : ปุราอูลันดานูบราตัน 

ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือวัดอูลันดานูบราตัน ต้ังอยู่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลัง
เป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู 
รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงท่ีเรียกว่าเมรุ 
มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ช้ัน สวยงามมากมักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ ต้องเสียค่าเข้าชมคน
ละ 3,000รูเปียห์ 

                                         

DAY 

2 



                                          

                                         น าท่านชม : ทะเลสาบบราตัน 

ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวข้ันบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต ่าลง อยู่ที่เบดูกัลป์ 
(Bedugu) เป็นทะเลสาบที่มีช่ือเสียงซ่ึงมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวท่ีต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย 
ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เร่ือยไป
จนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน ้าสร้างความต่ืนเต้น เช่น สกีน ้า การล่องเรือ และภายเรือใน
ทะเลสาบ 

                                          น าท่านสู่ : วหิารทานาล็อท 

 

หรือ วิหารลอยน ้าทานาล็อต ต้ังอยู่บนโขดหินกลางมหาสมุทรอินเดีย เป็น1ใน5 วิหารฮินดูโบราณศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากการกัด
เซาะของเกลียวคล่ืนจนมีลักษณะเหมือนล่องลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร สามารถเดินเข้าชมเชิงทางขึน้วิหารได้ในยามน ้าลด 
เชิญเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงามจนยากจะบรรยาย สร้างโดย ดังห์ยัง นริาร์
ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่16 ซ่ึงเดินทางจากชวามายังบาหลี สร้างขึน้เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าแห่งท้องทะเล บริเวณทางสู่
วิหารจะคลาคล ่าไปด้วยร้านค้าของท่ีระลึกมากมาย 

เย็น                                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พัก                                  พกัที่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เช้า                                 บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                      น าท่านสู่ : วิหารอลููวาต ู

                                      น าท่านสู่ : สวนพระวิษณุ 

เที่ยง                              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                      อิสระช้อปป้ิง : ร้าน Krisna 

                                      น าท่านสู่ : อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

                                      น าท่านเดินทางสู่ : สนามบินงูระห์ไร 

19.40 น.                        น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL259 

22.05 น.                        น าท่านเดินทางถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 

3 



 

 

เลือกวันที่เดินทาง                          ผู้ใหญ่              ผู้ใหญ่             ผู้ใหญ่             เด็ก                  

                                                 (พักคู่)            (พักเด่ียว)           (พัก 3)          (มีเตียง)           

4ต.ค.62 - 6ต.ค.62                               13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

12ต.ค.62 - 14ต.ค.62                            12,999฿              14,999฿               12,999฿            12,999฿ 

25ต.ค.62 - 27ต.ค.62                            13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

1พ.ย.62 - 3พ.ย.62                               13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

16พ.ย.62 - 18พ.ย.62                            12,999฿              14,999฿               12,999฿            12,999฿ 

23 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62                          13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

8 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62                            13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

21 ธ.ค.62 - 23 ธ.ค.62                          13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

4 ม.ค.63 - 6 ม.ค.63                             13,999฿              15,999฿               13,999฿            13,999฿ 

12 ม.ค.63 - 14ม.ค.63                           12,999฿              14,999฿               12,999฿            12,999฿ 

12 ก.พ.63 - 14ก.พ.63                          12,999฿               14,999฿               12,999฿            12,999฿ 

21 ก.พ.63 - 23 ก.พ.63                         12,999฿               14,999฿               12,999฿            12,999฿ 

 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

• ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

• ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

• ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

• ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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