กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
......... น.

......... น.
......... น.
บ่ ำย

ค่ำ

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – เดนพำซ่ ำร์ (บำหลี) – KEDATAN
– วิหำรทำนำล็อท

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ .....… ประตูทำงเข้ ำที่ ....... สำยกำรบิน .......
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ท่านเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เดนพำซ่ ำร์ เกำะบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเทีย่ วบินที่ ............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำตินูรำลัย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านชม วิหำรทำนำล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู ซึ่ งสร้าง
ไว้เ พื่ อ บู ช าเทพเจ้า แห่ ง มหาสมุ ท ร เป็ นวิ ห ารโบราณ สร้ า งขึ้ น ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูบ่ นโขดหิ นใหญ่ยื่นล้ าสู่ ทะเลมองเห็นเป็ นเงาสี
ดาสวยที่ สุ ด ยามพระอาทิ ต ย์ตกดิ น ที่ วิ หารแห่ ง นี้ เ ชื่ อ กันอยู่ว่า มี งู ล าย
ศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปั กษ์รักษาอยูภ่ ายใต้วหิ ารอันเป็ นที่นบั ถือของชาวบาหลี
ซึ่ งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 80 เมตร ซึ่ งสร้างไว้ริมมหาสมุทร
อินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

ค่ำ

(2)

ผ้ ำบำติก – ภูเขำไฟคินตำมำนี – วิหำรเทมภัคสิ ริงค์ –
ตลำดปรำบเซียน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนบำตูบูรัน ชมการแสดง ระบำบำรองด๊ ำนซ์ ศิลปะพื้นเมืองอันโด่งดังของชาวบาหลี
ซึ่ งนาเสนอเรื่ องราวการต่อสู ้ของเทพเจ้าแห่ งความดีและความชัว่ ร้าย สลับฉากด้วยการร่ ายราแบบบาลีเซี ยน
ดั้งเดิ มจากนางราที่ สืบทอดมาแต่โบราณกาล และการแสดงตลก
ของเหล่ า บรรดานัก แสดง โดยการบรรเลงดนตรี จ ากวงมโหรี
พื้นบ้านชุ ดใหญ่ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้ำนท๊ อปปำดิ ชม
สาธิ ตการย้อมและเพ้นท์ผา้ บาติกแบบพื้นเมืองอันโด่งดัง นาท่าน
เดิ น ทางต่ อ สู่ หมู่ บ้ ำ นมำส ชมการสาธิ ต การแกะสลัก ไม้แ บบ
พื้นเมืองและการแกะสลักเครื่ องประดับและทองที่ หมู่บ้ำนเชลุค
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางขึ้นเหนื อของเกาะ ลัดเลาะไปตามเส้นทางชนบท ผ่านชมหมู่บา้ นโบราณ อาทิ
เช่ น หมู่บา้ นอูบุด, หมู่บา้ นคินตามณี และขุนเขา นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟคินตำมำนี หุ บเขาที่งดงาม มี
หมอกปกคลุ มอย่างสวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุ บเขาท่ามกลาง
แมกไม้เขียวขจี อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเทมภัคสิ ริงค์ ระหว่าง
ทางผ่านชม บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร วัดนี้มีตานานเล่าว่า เกอ
โบ อีวา มหาเสนาบดีผยู ้ งิ่ ใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชัว่ คืนด้วยเล็บมือตน สิ่ งปลูก
สร้ า งนี้ คื ออนุ สรณ์ สถานแห่ งราชวงศ์วาร์ ม าเดวา ประเพณี ป ลง
พระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทาให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนางสนมผูว้ าย
ชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ชมบ่ อนำ้ ศักดิ์สิทธิ์ (นำ้ พุเทมภัคสิ ริงค์ ) เชื่อ
กันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ า
อมฤตชุ บชี วิตนักรบของพระองค์ สถานที่ แห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้ นราว
ศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ าในสระมี อานาจในการรั กษาโรคภัยต่าง ๆ ชาวบาหลี จึงนิ ยมมาชาระร่ างกายให้
บริ สุทธิ์ หลังจากถวายเครื่ องบัดพลี แก่เทพเจ้าแห่ งสระน้ าแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ ากันคนละด้าน
แม้น้ า จะมาจากแหล่ ง เดี ย วกัน แต่ จะมี ท่ อแยกเพื่ อประกอบพิ ธี ก รรมต่ า งกันไป เพลิ ดเพลิ นไปกับ ความ
สวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลี เซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร
จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง กระเป๋ า
หนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลำดปรำบเซียน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ JIMBARAN
หมู่บา้ นชาวประมง ริ มมหาสมุทรอินเดีย สัมผัสคลื่นและบรรยากาศชาวเลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
......... น.
......... น.

ทำมำอยุน – สวนสวรรค์ อรุ ุดำนู

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วดั ทำมำอยุน (วัดเม็งวี) ซึ่ งเป็ นวัดหลวงของอดีตพระราชวัง เม็งวี สร้างในสมัยที่บาหลียงั
ปกครองโดยระบอบกษัตริ ย ์ เป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลก นาท่านชมสถาปั ตยกรรมของวัดโบราณ
อายุ ห ลายร้ อ ยปี ชมภาพเขี ย นและการทอผ้า พื้ น เมื อ งโดยชาวบาหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้นไปตามภูเขาสู ง นาท่านเที่ยวชม วัดอูลันดำนูบ
รำตัน ตั้งอยู่บริ เวณกลางน้ าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟ
สู งทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่
17 เพื่อใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ งสายน้ า ไม่สามารถเดินข้ามไปยัง
วัดได้ มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสู งที่เรี ยกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากมัก
ปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ อิสระให้ท่าน
ได้ ถ่ า ยรู ปกั บ วัด อู ล ั น ดานู บ ราตัน และ ชื่ น ชมความสวยงามของ
ทะเลสำบบรำตั น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ มี ม นต์ข ลัง ฉากหลัง คื อ ทุ่ ง ข้า ว
ขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ าลง อยูท่ ี่เบดูกลั ป์ (Bedugu) เป็ นทะเลสาบที่มี
ชื่อเสี ยงซึ่ งมีรีสอร์ ทให้นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอน
เช้า หากปราศจากหมอกจะได้เห็ นวิวที่ ส วยงามของยอดเขาคิ นตามณี (Kintamani) เมาต์อากุ ง (Mount
Angung) เรื่ อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ ยงั เป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ าสร้างความตื่นเต้น เช่ น
สกีน้ า การล่องเรื อ และภายเรื อในทะเลสาบ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตวั เมืองบาหลี นาท่านเดินทางสู่ ร้านค้าท้องถิ่น ซึ่ งจะขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะ
จะเป็ นของที่ระลึกให้แก่ท่านและครอบครัว ในราคาย่อมเยา
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรทะเลและกุ้งมังกร ที่ชายหาดจิมบารัน
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

บำหลี – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่ เวลานาท่ า นเดิ นทางสู่ ม หาวิทยาลัย มหาสาราวตี เพื่ อบันทึ กภาพเป็ นที่ ระลึ ก จากนั้นนาท่ า น
เดินทางสู่ ภตั ตาคาร เตรี ยมตัวกลับประเทศไทย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ .............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเราเฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์

