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รหัสทัวร ์:: MH72 

ทวัรบ์าหล ี4 วนั 3 คนื 

 

ทวัรบ์าหล ีอรูวูาต ูจมิบารนั 4 วนั 3 คนื 
สมัผสัธรรมชาตทิีส่วยงาม วฒันธรรมอนัแปลกตา ณ เกาะสวรรคบ์าหล ี 
ชมพระอาทติยอ์สัดงทีอ่รูวูาต ูพรอ้มชม ระบ าสงิโต“บารองแดนซ”์  
ชมภเูขาไฟคนิตามณี  วหิารศกัดิส์ทิธิ ์วดัหลวงเม็งว ีวดัปูราตามนัอายนุ  
ทะเลสาบบราตนั วหิารลอยน า้ “ทานาตล์อต” ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงราคาสุดถูก
ทีอ่บูุด ชมิอาหารทะเลสด ทีห่าดจมิบารนั พรอ้มชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 
พกัยา่นคูตา 3คนื  เดนิทางโดยสายการบนิ Malaysia Airlines ( MH )  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11ปี  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
จ านวน 

10-13 ม.ีค. 60 17,500 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

3,500 20 

24-27 ม.ีค. 60 17,500 3,500 20 

06-09 เม.ย. 60 17,500 3,500 20 

04-07 พ.ค. 60 17,500 3,500 20 

10-13 พ.ค. 60 17,500 3,500 20 

16-19 ม.ิย.  60 16,500 3,500 20 

07-10 ก.ค.  60 17,500 3,500 20 

21-24 ก.ค.  60 17,500 3,500 20 
 

คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ  วันละ 5 USD  ตอ่ วัน ตอ่ 1 ทา่น  หรอื วันละ 180 บาท ตอ่ วัน ตอ่ 1 ท่าน (4 วัน รวมเป็น 20  

USD หรอื 750  บาท)  ส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ทีท่า่นประทับใจในการบรกิาร   
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วนัแรก กรงุเทพฯ - เกาะบาหล ี(เดนปาซาร)์ - อรูวูาต ู- หาดจมิบารนั 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4  โซน Mเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

MALAYSIA  AIRLINES   เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ตอ้นรับทา่น เช็คอนิสัมภาระและต๋ัวโดยสารพรอ้มขอ้แนะน า

ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที ่(กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบาย

รักษาความปลอดภัยของสายการบนิ ) 

06.00 น. ออกเดนิทางสูD่enpasa เกาะบาหล ีโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH797 ( บรกิาร

อาหารเชา้บนเครือ่ง ) 

09.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

12.00น. เดนิทางสูเ่ดนพารซ์า่ โดยสายการบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH851 (บรกิารอาหารเทีย่ง

บนเครือ่ง) 

15.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิรูาลยั เกาะบาหล ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ไกด์

ทอ้งถิน่รอตอ้นรับทา่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอรูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู

เหนอืมหาสมทุรอนิเดยีพรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ี

18.00 น. น าทา่น  รบัประทานอาหารทะเลที ่ชายหาดจมิบารนั(Jimbaran)  

อาหารทะเลสดทีจั่บจากชาวประมงจากหมูบ่า้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทรค์รึง่เสีย้วใน

ยามเย็น จากนัน้ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัสอง ชมโชวบ์ารองแดนซ ์–  หมูบ่า้นMas - หมูบ่า้นคนิตามณี  ชมววิภเูขาไฟบาตรูท์ะเลสาบบารต์ ู- วดั

ปรุาเตยีรต์าอมัปีล - วดัเทมภคัสริงิส ์- ตลาดปราบเซยีน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชมการแสดง บารองเเดนซ ์ทีม่ ี

ชือ่เสยีงของบาหล ีเป็นเรือ่งราวทีส่นุกสนานของการตอ่สูร้ะหวา่ง

ความชัว่กับความด ี จากนัน้ไปชม อตุสาหกรรมการผลติ 

และเพน้ท ์ผา้บาตกิ ชมการสาธติการท าผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็น

งานฝีมอื แตล่ะ ขัน้ตอน และทา่นสามารถน า เสนอ หรอืเพน้ท์

ลายต่างๆ ไดฟ้ร ี ชมผา้บาตกิชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจ าหน่ายทั่วโลก  

หลังจากนัน้เดนิทางไป หมูบ่า้นMas ชมการแกะสลกัไม ้

Sandra Wood และ ขัน้ตอนการท าไมแ้กะสลัก เป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ  เดนิทางขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามณี ทีม่ี

อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทา่มกลางววิทวิทัศนอ์ันงดงามของ ภเูขาไฟบารต์รู ์ซ ึง่อยู่

บรเิวณหมูบ่า้นคนิตามณี ตัง้อยู่บนระดับความสงู 1,717 เมตร 

บา่ย ชม ภเูขาไฟกนูงุบารต์รู ์เป็นหบุเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลมุอยา่ง

สวยงาม บรเิวณนีจ้ะมอีากาศเย็นตลอด ทัง้ปี ใกลก้ับภเูขาไฟ คอื 

ทะเลสาบบารต์รู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตัวของ ภเูขาไฟ 

ดาเนา บารต์รู ์ซ ึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุและตัง้อยูบ่นหลมุปลอ่งภเูขา

ไฟทียั่งคกุรุน่ น าทา่นสู ่วดัปรุาเตยีรต์าอมัปีล (PURA TIRTA 

EMPUL TEMPLE) วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกับ 

บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันนียั้งมนี ้าผดุขึน้มาตลอดเวลา เชือ่กันวา่

พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุ

ชวีตินักรบของพระองค ์วา่กันวา่น ้าในสระมอี านาจในการรักษาโรคภัยตา่งๆ จงึมผีูค้นจ านวนมากพากันมาอาบ

ช าระลา้งรา่งกายเพือ่รักษาโรคและเพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติจากนัน้อสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่ ผา้พันคอ ผา้โสรง่พืน้เมอืง กระเป๋าหนัง ตุก๊ตาไมแ้กะสลัก พวงกญุแจ ฯลฯ ที ่

“ตลาดปราบเซยีน” สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูตั่วเมอืง ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บเห็นชวีติชาว

บาหลใีนชนบทตลอดสองขา้งทางทีร่ถแลน่ผา่น ประทับใจไปกับชวีติความเป็นอยูท่ีเ่รยีบง่ายเหมอืนเชน่อดตี

ตลอดสองขา้งทาง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอบูดุ เป็นศนูยก์ลางของงานศลิปะของบาหลแีละของ

ฝากราคาถกูมากมาย แบบทีใ่ครไดม้าเยอืนเกาะแหง่นีแ้ลว้ตอ้งไมพ่ลาดการมาที่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัสาม วดัปรูาตามนัอายนุ - เบดกูลู – ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานบูราตนั - วหิารทานาตล์อต 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม    

หลังอาหารเดนิทางสู ่วดัปรูาตามนัอายนุ (Pura Taman Ayun) 

หรอื 

วดัเม็งว ีราชเทวสถานแหง่นี ้เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรมของ

กษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตวัูดตัง้ตระหง่านสงูใหญบ่ง่บอกถงึ

ความรุง่เรือ่งในอดตีของราชวงศน์ี ้ก าแพงกอ่ดว้ยหนิสงูแกะสลัก

ลวดลายวจิติรบรรจง ทา่น  สามารถมองเห็นเมร ุหรอืเจดยีแ์บบ

บาหล ีทีม่หีลายขนาดเพือ่บชูาเทพเจา้แตล่ะองคใ์ชก้ารเรยีงชัน้ของหลังคาทีแ่ตกตา่งกันไป วัดนีม้คีนู ้ารอบ

ลอ้มตามหลักความเชือ่วา่ทีส่ ือ่ถงึแดนสขุาวดแีบบฮนิด ูจากวัดเม็งวเีราน าทา่นขึน้สูท่างตอนเหนอืสู ่เขตเบดู

กลู(Bedugul) ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพของบาหลทีางใต ้รวมทัง้ภาพนาขา้วขัน้บันไดจากทีร่าบสงูทางตอน

เหนอื จากนัน้เราน าทา่นไปยัง ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) เพือ่ไปสู ่วดัอลูนัดานบูราตนั(Pura Ulun 

Danu Bratan) เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบ มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟ วัดนีเ้ป็นวัดทีเ่กา่แก่ที่

ชาวเบดกูลูสรา้งขึน้เพือ่สักการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลสาบของพวกเขา จากนัน้เราจะพาทา่นแวะตลาดผลไม ้

ของชาวเบดกูลุโดยเฉพาะสตอเบอรีผ่ลใหญ่ หวาน ราคาถกู หรอืผลไมอ้ืน่ๆทีห่าชมิไมไ่ดใ้นเมอืงไทย เชน่ 

สละบาหล ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย ผา่น ชมนาขา้วขัน้บันไดอันเขยีวขจ ี ววิของนาขา้ขัน้บันไดแหง่นีถ้อืวา่เป็นววิทีส่วยทีส่ดุในเกาะบาหล ี

จากนัน้น าทา่นไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุและเป็นจุดทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว

ถา่ยภาพมากทีส่ดุของเกาะบาหล ีวหิารนีต้ัง้อยูบ่นผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อันเกดิจาก  การกัดเซาะของ

เกลยีวคลืน่ สิง่ทีท่ าใหวั้ดแหง่นีม้คีวามพเิศษเนือ่งจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็น

เสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี 

นอกจากนีท้า่นยังสามารถชืน่ชมพระอาทติยย์ามอัสดงไดจ้ากชายฝ่ังขา้งเคยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  The Loft Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัสี ่ บาหล ี– โรงงานกาแฟ – ชอ้ปป้ิงยา่นหาดคตูา  - เดนปาซาร ์- สนามบนินูราลัยกัวลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้ น าทา่นชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพ ีใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิและเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

น าทา่นไปชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้ หาดคตูา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย พบกับสนิคา้แบรนดเ์นมรา้นคา้ปลอด

ภาษี  ทีร่าคาถกูกวา่เมอืงไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิรูาลยั  ระหว่างทาง ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกับ อนุสาวรยี ์

Ramayana 

16.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยีโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่MH850   

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.15 น. ออกเดนิทาง กลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH796 

23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 

เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เม ือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ย

คา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่

ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการ

จองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – กัวลาลัมเปอร ์- Denpasa – กัวลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  
3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่
จอดรถ คา่ทางดว่น ค่ามัคคเุทศก ์ คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลจากอบัุตเิหตุ  รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื

เดนิทาง คา่ซกัรดี  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ  วนัละ 5 USD  ตอ่ วนั ตอ่ 1 ทา่น  หรอื วนัละ 180 บาท ตอ่ วนั ตอ่ 



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

1 ทา่น (4 วนั รวมเป็น 20  USD หรอื 750  บาท)  ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยนอ้ยหรอืมากเทา่ทีท่า่นประทบัใจในการ

บรกิาร  คา่สัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว  ค่าภาษีการบรกิาร  3%  

ภาษีมลูคา่เพิม่  7%  

 


