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Ubud Classical Culture Center 

 

 
 

 

 
ท ำทัวร์เฉพำะคณะของท่ำน  เดินทำงเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูด

ภำษำอังกฤษ ที่สนำมบินเมืองเดนปำซำร์ 
.......................................................................................................................................................... 

ออกเดินทำงได้ทุกวัน   วันนี้ –  31 พฤษภำคม 

2559 
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ยกเวน้ วนัที ่6 - 10 กมุภาพนัธ ์2559  ซึง่เป็นชว่งวนัตรษุจนี  
และวนัที ่9 มนีาคม 2559  ซึง่เป็นวนั Silent Day   ทีบ่าหล ีจะงดกจิกรรมตา่งๆ ท ัง้เกาะ 

   รายละเอียดการเดินทาง: 

วันแรก      กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหลี) – อูบุด   

 (อาหารเย็น) 

06.45 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือท าการเช็คอินที่เค้าน์เตอร์

สายการบินไทย  หลังจากเช็คอินบัตรโดยสาร   น าสัมภาระขึ้นเครื่อง  รับ

บัตรขึ้นเครื่อง และ ผ่าน ตม. ขาออก แล้ว รอขึ้นเครื่องบิน  

08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสายการ

บินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 

*** บริการด้านบน และค่าตั๋วเครื่องบิน ... ไม่รวมในบริการ *** 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของ

เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง 

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จาก

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)    น าท่านเดินทางไปที ่อุบุด เมืองแห่ง

ศิลปะ สถานที่เล็กๆแห่งน้ี เคยเป็นเมืองท่ีประทับของสุลต่านแห่งบาหลี มา

ก่อน  ปัจจุบัน ยังคงมีบ้านของชนชั้นสูงเหลืออยู่   ในสมัยก่อน ยังเชื่อกันว่า 

เมืองน้ี   เป็นเมืองแห่งการรักษา เยียวยาผู้ป่วย แม้กระทั่ง ผู้ที่ต้องการรักษา

สุขภาพให้แข็งแรง  มีชีวิตยืนยาว  ล้วนนิยมมาพักที่นี่  เน่ืองจากเป็นที่ท่ี

อากาศดีมาก  ใครที่มาที่น่ี จะได้ฟอกปอดอย่างเต็มที่  แม้แต่ผู้ป่วย ถ้าได้มา

นอนพักที่เมืองเล็กๆแห่งน้ี  ก็จะหายป่วยได้เอง   ปัจจุบัน  อูบุดเป็น 1 ใน

สถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดบนเกาะบาหลี  ชาวต่างชาติ ข้ามน้ าข้ามทะเลมา 

เพียงเพ่ือจะได้มาพักผ่อนที่นี่  ถึงแม้เมืองจะคราคร่ าไปด้วยชาวต่างชาติ แต่

อูบุดยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองไว้ได้อย่างดี   ท่านสามารถเดินชมบ้าน

ของชาวเมือง  วัดวาอาราม  สวนที่ตกแต่งสวยงามสไตล์บาหลี ตลอดจนทุ่ง

นาเขียวขจี  หรือจะเดินชม และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม   สินค้าที่ระลึก ไป

จนถึงสินค้าแบรนด์เนมได้ ตามอัธยาศัย   น าชม Puri Saren  บ้านของ

สุลต่าน แห่งเมืองอูบุด    จากนั้น น าท่านไปชม  ถ้ าช้าง  (The Elephant 

Cave of Bedulu Village)   ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี 

ค.ศ.1923   มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลัก หน้าปากทางเข้าถ้ า   

ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็

ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง   ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย   ภายใน

ถ้ ามีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ และ 
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พระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู   ด้านหน้าปากถ้ าเป็นสระศักดิ์สิทธ์ิ มีน้ า

ไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง   ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้า

ใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ าที่น่ี จะมีลูกสมปรารถนา     แล้ว น า

ท่านไปชม ระบ าคะชัก  (Kecak Dance)   ระบ าคะชักนี้เรียกได้ว่ามี

ชื่อเสียงที่สุดในบาหลี  เป็นการตัดตอนมาจากมหากาพย์รามายนะ 

(รามเกียรติ์)    เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนาง   สีดา

จากราวันนา (ทศกัณฐ)์    ใช้คนแสดงเป็นจ านวนมาก โดยผู้แสดงที่ท าเสียง

ก ากับจังหวะ จะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหู นั่ง

ล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น  และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้อง    คะชัก 

คะชัก เป็นเสียงสูงต่ าแทนเครื่องดนตรีประกอบการแสดง โดยตัวนักแสดง

ต่างๆ จะเดินร่ายร าไปมา ที่ตรงกลาง ระหว่างผู้แสดงที่ท าเสียงก ากับจังหวะ

เหล่านั้น 

   ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   บริการท่านด้วย เมนูเป็ดขึ้นชื่อของอูบุด 

น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก   เช็คอินแล้ว     เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง  Bali Classic Culture Center – Elephant Safari – อุบุด       

(อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับท่านที่โรงแรม   น าท่านเดินทางไปยัง Bali Classic 

Culture Center ซึ่งได้จ าลองเอาวิถีชีวิต  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาว

บาหลี  มาไว้ในที่เดียว  ท่านจะได้ชมการสาธิตการเตรียมการปลูกข้าว  การ

ท าน้ ามันมะพร้าว  การท าเครื่องบวงสรวง  การสร้างหุ่น Ogoh Ogoh  หุ่น

ขนาดใหญ่ ที่ใช้ในงานก่อนวัน SILENT DAY  ฯลฯ    จากนั้น น าท่าน

เดินทางไปชมการแสดงของช้างแสนรู้ ที่ Bali Elephant Safari   

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (บุฟเฟ่ต์) 

บ่าย น าท่านชม UC Silver workshop & gallery  ชมการแกะสลักเครื่องประดับ

เงินและทองบาหลี ที่มีลวดลายวิจิตร บรรจง โดยเฉพาะเครื่องเงินบาหลีที่มี

ความโดดเด่นกว่าที่อื่น เน่ืองจากเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง

ศิลปกรรมบาหลีแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย   อิสระให้ท่านชม และเลือกซื้อ

สินค้า เครื่องเงิน และทอง  ทั้งเครื่องประดับ และเครื่องใช้ตกแต่ง  ตาม

อัธยาศัย 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   (อาหารพื้นเมือง) 

น าท่านเดินทางกลับที่พัก   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  
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วันที่สาม  เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลุน ดานู บราตัน – วัดเม็งวี 

– วิหารทานาล้อท    

                                                                                                                                  

(อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับท่านที่โรงแรม    น าท่าน

เดินทางสู่ วัดปุระทามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงาม

ที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวี มีส าคัญเป็นอันดับสองของ

บาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี ก าแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลัก

ลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบ

เมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้าง

ด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี... ได้เวลาพอสมควร   น าท่าน

สู่ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนต์ขลัง ฉากหลังคือ

ทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ าลง อยู่ที่เบดูกูล (Bedugul)    น าท่านชม ปุ

ราอูลุนดานู บราตัน  วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลาง

น้ าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วย

ปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใช้ท าพิธีทางศาสนา

พุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ า มีลักษณะเด่นตรง

ศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงท่ีเรียกว่าเมรุ   มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความ

สวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเท่ียวของบาหลี

เสมอ   

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    (บุฟเฟ่ต์) 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะ

บาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ที่

ก าลังจะลับขอบฟ้าได้ที่น่ี   วิหารทานาล้อท เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิที่ชาว

บาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม 

บริเวณด้านนอกวัด จะมีร้านขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย  ให้

ท่านได้ชมความงาม ของดวงอาทิตย์ ยามตกลงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ที่ล่ า

ลือว่า  เป็นจุดท่ีสวยที่สุดในบาหลี  หรือเดินเลือกชม และซื้อของที่ระลึก

บริเวณตลาดพื้นเมือง ... ตามอัธยาศัย   
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เย็น  รับประทานอาหารค่ า  อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน  (ต้องการล็อบสเตอร์ 

ขนาด 500 กรัม เพิ่มท่านละ 550 บาท) 

น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก HARD ROCK HOTEL, KUTA    

เช็คอินแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือไปเดินเล่น ชมแสงสี 

ร้านอาหาร ร้านค้า  รอบๆโรงแรม 
 

วันที่สี่  เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ     (อาหารเช้า / 

กลางวัน) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอ้าท์    ท่านสามารถเล่นน้ า ที่สระว่ายน้ า

ของโรงแรม  หรือ ท่านจะไปเดินเล่นที่หาดกูต้า ที่อยู่ใกล้ แค่ข้ามถนน ก็เดิน

ถึง   ชมหาดทราย ยาวสุดสายตา  เกลียวคลื่นที่ถาโถมเข้าสู่ชายหาด  เป็น

สวรรค์ของนักเล่นกระดานโต้คลื่น จากทุกมุมโลก  หรือจะไปชมร้านค้า  

รอบๆโรงแรม  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก  ก่อนกลับ  

12.30 น.  หลังจากเช็คเอ้าท์แล้ว  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มารับท่านที่โรงแรม   น า

ท่านเดินทางไปร้านอาหาร    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ABIANS  (Buffet All You Can 

Eat)  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ      

ติดต่อที่เค้าน์เตอร์สายการบินไทย   หลังจากเช็คอิน และน าสัมภาระขึ้น

เครื่องแล้ว  ไปผ่าน ตม. ขาออก   รอขึ้นเครื่องบินภายในสนามบิน     

16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 

*** คา่ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในบริการ *** 

19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร โดย

สวัสดิภาพ และ ประทับใจ 

............................................................................................................................

............... 
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อัตราค่าบริการ: ราคาต่อท่าน (บาท) พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่

ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว)     

รายชือ่โรงแรมทีพ่กั 
(หรอืเทยีบเทา่) 

คณะ 2 ทา่น 
ออกเดนิทาง 

คณะ 3-4 ทา่น 
ออกเดนิทาง 

คณะ 5-6 ทา่น 
ออกเดนิทาง 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

2 nights at The Evitel Resort, Ubud    3*  

14,400 บาท 13,600 บาท 13,000 บาท 5,400 บาท 
1 night at Hard Rock Hotel, Kuta     4* 

     

2 nights at The Bulakan Boutique 
Resort, Ubud    4*  

15,200 บาท 14,400 บาท 13,800 บาท 6,200 บาท 

1 night at Hard Rock Hotel, Kuta     4* 

หมำยเหตุ: หำกต้องกำร ล็อบสเตอร์ ขนำด 500 กรัม ที่ห้องอำหำรทะเลที่หำดจิมบำรำน   

สั่งเพิ่มได้ในอัตรำ ที่ละ 550 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม        ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่อูบุด  พักห้องคู่   

ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน  ที่โรงแรมฮาร์ดร็อค กูต้า  พักห้องคู ่  

 ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุตามรายการ  

 ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุตาม

รายการ  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  

 น้ าดื่ม ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน   (ระหว่างทัวร์) 

   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว 

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบาหลี –  ตั๋วเครื่องบิน  ไป 

/ กลับ 

   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ  
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ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ  

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบก ากับ

ภาษ)ี 

 

 

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย 

ได้ 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า*** 

 เอกสารประกอบการเดินทาง  

หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
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