
ธรรมจาริก บุญบุโรพุทโธ   Bali – Borobodur 5 วัน 4 คืน 7-11 ธค.   

คณะมูลนิธิดวงแก้วฯจ านวน 20 ท่าน พระ 8 รูป อุบาสก อุบาสกิา 12ท่าน 

วันที่หน่ึง  7 ธ.ค.  กรุงเทพ –บาหลี  สวนพระวิษณ-ุ วดัอลูวูาต-ูซีฟู๊ ดท่ีชายหาดจิมบารัน  

แอร์เอเชีย FD 396  06.05-11.15  

 เดินทางสูส่นามบินงรูะห์รัย  เกาะบาหลี พบการต้อนรับอยา่งอบอุน่จากเจ้าหน้าท่ีไกด์ท้องถ่ิน 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั    -อาหารทะเลสดๆท่ีชายหาดจิมบาราน(Jimbaran)  

บา่ย       เดินทางสูส่วนพระวิษณ ุ(GWA Culture Park) เพ่ือสกัการะองค์พระวิษณ ุอนสุาวรีย์ขนาดใหญ่คร่ึงตวั  
เพ่ือเป็น ศิริมงคล ทา่นสามารถมองเหน็ทศันียภาพ ของเวิง้อา่วบาหลีท่ีขอดเขาหากนับริเวณทางตอนใต้ได้จากท่ีนี ้จากนัน้ 

 เราเดินทางลงไปทางใต้สดุของเกาะเพื่อเย่ียมชม วดัอลูวูาต ู(Pura Uluwatu) วดัท่ีตัง้อยูบ่นสดุปลายหน้าผาท่ีสงูตระหง่าน
เหนือมหาสมทุรอินเดีย เป็นวดัหลกัประจ าท้องทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทกุคนเคารพบชูา สองข้างของวดัมีทางเดินเลียบเลาะ
หน้าผาให้ทา่นได้ชมความงามของหน้าผาสงู เห็นคลื่นซดัเข้าหาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัท้องทะเลสีคราม  

ค ่า        ท าวตัรเย็น สนทนาธรรม นัง่ภาวนา   

วันที่สอง 8 ธ.ค. บาหลี  ชมการแสดงบาร็องเดน็ – ศนูย์ผลติผ้าบาติก-หมูบ้่านคินตามณี -ทานอาหารพร้อมชมวิวภเูขา

ไฟบาตร์ู – ทะเลสาบบาร์ต ู–ไร่กาแฟ -วดัเทมภคัสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน –วดัถ า้ช้าง  
เช้า    ชมการแสดงบาร๊องเด็นท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี เป็นเร่ืองราวท่ีสนกุสนานของการตอ่สู้ระหวา่งความชัว่กบัความดี 

จากนัน้เดินทางไปยงั ศนูย์ผลติผ้าบาติก ท่ีนีท้า่นจะได้ชมการสาธิตวิธีการท าผ้าบาติกท่ีสวยงามและได้เลือกซือ้ผลงานที่มี
คณุภาพเป็นของฝากของท่ีระลกึ จากนัน้เดินทางสูห่มูบ้่านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ทา่นจะได้
รับชมทศันียภาพที่งดงามของ ภเูขาไฟบาตร์ู (Gunung Batur) และทะเลสาบาตร์ู (Lake Batur) ท่ีหมูบ้่านแหง่นี ้ 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ห์อาหารพืน้เมือง พร้อมชมวิวภเูขาไฟและทะเลสาบ   

บา่ย - เย่ียมชมไร่กาแฟที่มีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีนีท้า่นจะได้ชมการท าการแฟด้วยวิธีการดัง้เดิม
โดยเฉพาะกาแฟท่ีท่ีช่ือวา่ Luwak Coffee กาแฟจากขีช้ะมด ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นกาแฟที่หอมท่ีสดุ  จากนัน้เดินทางมาถงึวดั
น า้พศุกัสทิธ์ิ หรือคนไทยเรียกติดปากวา่ วดัเทมภคัสิริงค์  หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกวา่วดั Pura Tirta Empul ภายในวดั
มีบอ่น า้ศกัด์ิสทิธ์ิซึง่ผดุพรายน า้ขึน้มา ชาวบาหลีล้วน เคารพบชูาวดันีด้้วยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จงึมีชาวบ้านนิยม
มาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะเช่ือวา่บอ่น า้ศกัด์ิสทิธ์ิแหง่นีส้ามารถรักษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์นีเ้องคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพืน้เมืองตา่งๆมากมายให้ท่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสดุๆ จงึเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตัง้ช่ือให้กบัตลาดแหง่นี ้จากนัน้เดินทางสู ่วดัถ า้ช้าง 
(Pura Goa Gajah) เป็นวดัท่ีมีสิ่งโดดเด่นอยูท่ี่ตวัปากทางเข้าถ า้มีการแกะสลกัเป็นเศียรใหญ่ยกัษ์น่ากลวั มือทัง้สองดรูาว
กบัก าลงัง้างทางเข้าถ า้ให้แยกออก  

ค ่า       ท าวตัรเย็น สนทนาธรรม นัง่ภาวนา   

วันที่สาม 9 ธ.ค.  บาหลี-ยอค. เบดกูลู- ทะเลสาบบราตนั-วดัอลูนัดานบูราตนั-ปรูาตามนัอายนุ -วิหารทานาห์ลอต   

เช้า      เราน าทา่นขึน้สูท่างตอนเหนือสูเ่ขตเบดกูลู (Bedugul) ทา่นจะได้เหน็ทศันียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทัง้ภาพนา
ข้าวขัน้บนัไดจากท่ีราบสงูทางตอนเหนือ จากนัน้เราน าทา่นไปยงั ทะเลสาบบราตนั(Lake Bratan) เพ่ือไปสูว่ดัอลูนัดานบูรา
ตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบ มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟ  วดันีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ี
ชาวเบดกูลูสร้างขึน้เพ่ือสกัการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลสาบของพวกเขา  

12.00   รับประทานอาหารกลางวนับริเวณทะเลสาบบราตนั 

บา่ย   เดินทางสูว่ดัเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแหง่นี ้เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์
เมง็วี ประตวูดัตัง้ตระหง่านสงูใหญ่บง่บอกถงึความรุ่งเร่ืองในอดีตของราชวงศ์นี ้ก าแพงก่อด้วยหินสงูแกะสลกัลวดลายวิจิตร
บรรจง ทา่นสามารถมองเหน็เมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ท่ีมีหลายขนาดเพื่อบชูาเทพเจ้าแตล่ะองค์ใช้การเรียงชัน้ของหลงัคาท่ี



แตกตา่งกนัไป วดันีมี้คนู า้รอบล้อมตามหลกัความเช่ือวา่ท่ีสื่อถึงแดนสขุาวดีแบบฮินด ูจากวดัเม็งวี จากนัน้น าทา่นไปยงั
วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุและเป็นจดุท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสดุของเกาะบาหลี วิหารนี ้
ตัง้อยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งท่ีท าให้วดัแหง่นีมี้ความพิเศษเน่ืองจากเม่ือ
ชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเหน็เป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบที่ปกคลมุหน้าผาชวนให้นกึถึง
ความออ่นช้อยของภาพวาด 

18.00 สง่ทา่นท่ี Domestic airport เดินทางไปยอคยากาต้าตอนค ่า มีเท่ียวบิน Gauda GA 255 ออกจากบาหลี 19.30  

ถงึยอคยากาต้า 19.45 ไกด์ท่ียอคยากาต้า รับทา่นท่ีสนามบิน รับประทานอาหารค ่า และสง่ท่ีพกัท่ี Manohara  

 
วันที่ ส่ี 10 ธ.ค.:  บุโรพุทโธ - พระราชวงัสลุตา่น-พระราชวงัน า้ – วดัพรามหณ์มนนัต์ - ตลาด Malioboro  

เช้าตี4คร่ึง    Borobudur Sunrise     -   Borobudur is best seen at dawn, when the air is fresh and full of birdsong. 

As the mist begins to lift, the sun scales the surrounding volcanoes and terraced fields, and highlights the stone 
reliefs and the many faces of Buddha. Glimpsing Borobudur for the first time is often a deeply felt emotional 
experience. This tour offers a different experience where participants were given a special pass to enter the 
monument early in the morning at approximately 04.30 am before public visitors and visitor have to walk from 
the hotel to Borobudur with a pre-dawn stroll through the dewy grass of a lush tropical garden. A panoramic 
scenery and a very beautiful morning at Borobudur especially those moments when the sun would appear from 
the horizon. A truly enlightening experience! This activity included tea/coffee, light snack, entrance to Borobudur 
Temple from 4.30am (before public open time). 
10.00 รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ไกด์รับคณะจากที่พกัไปเท่ียวตามโปรแกรมตอ่ไปนี ้ 

พระราชวังสุลต่าน : Kraton Palace   ท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งของล า้คา่ในวงัและเคร่ืองใช้ตา่งก่อนท่ีกษัตริย์องค์สดุท้ายจะลีภ้ยั
และเปลี่ยนการปกครอง ชมวงัเมกะลงัและเคร่ืองบรรณาการตา่งๆ และห้องเก็บโบราณวตัถแุละสิง่ล า้คา่สมยัก่อนประวตัิ
ตา่งๆ ท่ีมีความเป็นภานมาน่าศกึษาและมีคา่ของอารยะธรรมชวา จากนัน้น าทา่นสู ่ 

พระราชวังน า้ :Water Castle   ซึง่มีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงั
จะมีน า้ล้อมรอบวงั และมีความสวยงามแตกตา่งกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ ซึง่เลา่กนัวา่ในอดีตชาวบ้านมกัจะสร้างท่ีอยูอ่าศยั
ใกล้กบัแหลง่น า้ และอยูต่ามซอกซอย และใต้ดิน เพ่ือความสงบร่มเย็นในการด ารงชีวิต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ 

วัดพราห์มนันต์ : Prambanan     หมูว่ิหารแหง่ปรัมบานนัของฮินด ูสร้างเสร็จราวปี 856 เพ่ือ ฉลองชยัชนะของระไก ปี

กาตนั (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สนัชยั) ลานตรงกลางของโบราณสถานแหง่นีมี้สิ่งปลกูสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่ สดุสาม

หลงัเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จนัดี ศิวะ มหาเทวา สงู 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเลก็กวา่ คือ จนัดี วิษณ(ุทาง

เหนือ) และ จนัดี พรหมมา (ทางใต้) ฝ่ังตรงข้ามตะวนัออกคือวิหารเลก็ ๆ ท่ีครัง้หนึง่เคยบรรจ ุ“พาหนะทรง” ของเทพเจ้า

แตล่ะองค์ เช่นววัของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮสัมา) และครุฑของพระวิษณ ุปัจจบุนัเหลือแตน่นที ใกล้ประตู
ทางเหนือและใต้ของพืน้ท่ีสว่นกลางซึง่มีก าแพงล้อมรอบคือวิหารราชส านกัสองหลงัซึง่มีก าแพงล้อมรอบคือวิหารราชส านกั
สองหลงัซึง่มีลกัษณะเหมือนกนั สงูราว 16 เมตร จนัดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สดุเพ่ือถวายแดพ่ระศิวะ มีอีกช่ือหนึง่คือ รอ

รอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมูว่ิหารทัง้หมด ต านานท้องถ่ินกลา่ววา่รอรอ จองกรังเป็นเจ้าหญิงท่ีถกูสาปโดย
คูห่มายท่ีไมไ่ด้รักกนั นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวดัให้เสร็จในหนึง่คืน และท าลายผลงานที่เกือบเสร็จสิน้ของเขาด้วยการต าข้าว
กระเด่ืองก่อนเวลาซึง่เป็นสญัญาณของเช้าวนัใหม่ เม่ือรู้วา่ถกูหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามต านาน
หญิงสาวยงัคงอยูท่ี่น่ีในหอเหนือของวิหารในรูปสลกัของนางทรุคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลงัมีรูปสลกัของอกสัตี

ยะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หนัหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแหง่พระศิวะมีเศียรเป็นช้าง หนัไปทางตะวนัตก และพระ

ศิวะสงู     3 เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก)   ตอ่ด้วย  ตลาดวฒันธรรม Malioboro  และ  ศนูย์ผ้าบาติก-เป็นศนูย์
หตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของยอร์คยาการ์ต้า ทา่นจะได้เหน็ต้นก าเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนั 

ลวดลายของผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปที่เมืองยอร์กยากาตาร์แหง่นี ้ 



 
19.00น. เดินทางไปสนามบิน 

Garuda GA 254  ออกจาก ยอคยากาต้า  20.30-ถงึ บาหล ี22.50 น.   และสง่ท่ีพกัท่ีโรงแรม  

ค ่า           ท าวตัรเย็น สนทนาธรรม นัง่ภาวนา   

วันที่ห้า  11 Dec     บาหลี-  เดนิทางกลับกรุงเทพ 

เช้า   หลงัจากรับประทานอาหารเช้าออกจากโรงแรม  

 เดินทางไปยงัสนามบิน 09.00 เพ่ือขึน้เคร่ืองไปท่ี กทม. FD 397 11.55-15.15 

โรงแรม         : Ubud -Hotel Pertiwi, Rama Phala,  Arma Resort  หรือเทียบเทา่   : Yogyakarta –  Manohara 

  
 

• อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

ทา่นละ 49,959.-บาท เพิ่มทา่นละ 6,500.-บาท 

• ส าหรับเพ่ือนๆจองทวัร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์โทร จดุนดัหมายและการเตรียมตวัเดินทาง ก่อนเดินทาง5-7วนัครับ 

• หมายเหต ุ: ส าหรับ ทริปนี ้เป็นการจาริกแสวงบญุ  เช้าเยน็สวดมนต์ภาวนาทกุวนั แตง่กายเสือ้ขาวนะครับ 
 

• คา่บริการนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Air Asia และ Garuda ตามโปรแกรมทวัร์  

2.คา่โรงแรมท่ีพกั 4 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหารทกุมือ้พร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (ตามระบใุนรายการ) 

4.คา่รถปรับอากาศน าเท่ียว 

5.คา่ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 500,000.-/1,500,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัอบุตัิเหต)ุ 

6.คา่ภาษีสนามบินไทย + คา่ภาษีสนามบินอินโด 

7.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ 

8.มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• คา่บริการนีไ้มร่วม 

1.คา่น า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

2.คา่ทิปไกด์และคนขบัรถอินเดีย (วนัละ 5 ดอลลา่ 4 วนั รวม 20 ดอลลา่) 

3.คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (วนัละ 50 บาท 4 วนั รวม 200 บาท) 

• สิ่งท่ีควรน าติดตวั : กล้องถ่ายรูป, ของใช้สว่นตวั, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเท้าสวมใสส่บาย, เสือ้กนัหนาว 

• การส ารองที่น่ัง 
1.วางมดัจ าทา่นละ 20,000.-บาท พร้อมสง่ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินเข้าบญัชี 

วชัรธรรมสถาน ธ.ทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า  เลขท่ี  040-2-33624-2และสง่รายละเอียดเพ่ือ

การติดต่อมาที่  duangkaew.org@gmail.com หรือโทรประสานงานที่  

ทา่นเลขากาญฯ 085-123-9952 
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