ธรรมจาริก บุญบุโรพุทโธ Bali – Borobodur 5 วัน 4 คืน 7-11 ธค.
คณะมูลนิธิดวงแก้ วฯจานวน 20 ท่ าน พระ 8 รู ป อุบาสก อุบาสิกา 12ท่ าน
วันที่หนึ่ง 7 ธ.ค. กรุ งเทพ –บาหลี สวนพระวิษณุ- วัดอูลวู าตู-ซีฟดที
ู๊ ่ชายหาดจิมบารัน
แอร์ เอเชีย FD 396 06.05-11.15
เดินทางสูส่ นามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้ อนรับอย่างอบอุน่ จากเจ้ าหน้ าที่ไกด์ท้องถิ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน -อาหารทะเลสดๆที่ชายหาดจิมบาราน(Jimbaran)
บ่าย
เดินทางสูส่ วนพระวิษณุ (GWA Culture Park) เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรี ย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว
เพื่อเป็ น ศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ของเวิ ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ ได้ จากที่นี ้ จากนัน้
เราเดินทางลงไปทางใต้ สดุ ของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลวู าตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นสุดปลายหน้ าผาที่สงู ตระหง่าน
เหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็ นวัดหลักประจาท้ องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้ างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะ
หน้ าผาให้ ทา่ นได้ ชมความงามของหน้ าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้ าหาฝั่ งเป็ นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้ องทะเลสีคราม
ค่า
ทาวัตรเย็น สนทนาธรรม นัง่ ภาวนา
วันที่สอง 8 ธ.ค. บาหลี ชมการแสดงบาร็องเด็น – ศูนย์ผลิตผ้ าบาติก-หมูบ่ ้ านคินตามณี -ทานอาหารพร้ อมชมวิวภูเขา
ไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ ตู –ไร่กาแฟ -วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน –วัดถ ้าช้ าง
เช้ า ชมการแสดงบาร๊ องเด็นที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็ นเรื่ องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชัว่ กับความดี
จากนันเดิ
้ นทางไปยัง ศูนย์ผลิตผ้ าบาติก ที่นี ้ท่านจะได้ ชมการสาธิตวิธีการทาผ้ าบาติกที่สวยงามและได้ เลือกซื ้อผลงานที่มี
คุณภาพเป็ นของฝากของที่ระลึก จากนันเดิ
้ นทางสูห่ มูบ่ ้ านคินตามณี เป็ นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ ท่านจะได้
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมูบ่ ้ านแห่งนี ้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ห์อาหารพื ้นเมือง พร้ อมชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบ
บ่าย - เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่นี ้ท่านจะได้ ชมการทาการแฟด้ วยวิธีการดังเดิ
้ ม
โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า Luwak Coffee กาแฟจากขี ้ชะมด ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นกาแฟที่หอมที่สดุ จากนันเดิ
้ นทางมาถึงวัด
น ้าพุศกั สิทธิ์ หรื อคนไทยเรี ยกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์ หรื อจริงๆแล้ วคนบาหลีเรี ยกว่าวัด Pura Tirta Empul ภายในวัด
มีบอ่ น ้าศักดิ์สทิ ธิ์ซงึ่ ผุดพรายน ้าขึ ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี ้ด้ วยเชื่อว่ากาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้ านนิยม
มาอาบน ้า เก็บน ้าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี ้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ ายและเพื่อเป็ นสิริมงคล
แก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี ้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื ้นเมืองต่างๆมากมายให้ ท่านได้ ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตังชื
้ ่อให้ กบั ตลาดแห่งนี ้ จากนันเดิ
้ นทางสู่ วัดถ ้าช้ าง
(Pura Goa Gajah) เป็ นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยูท
่ ี่ตวั ปากทางเข้ าถ ้ามีการแกะสลักเป็ นเศียรใหญ่ยกั ษ์ น่ากลัว มือทังสองดู
้
ราว
กับกาลังง้ างทางเข้ าถ ้าให้ แยกออก
ค่า
ทาวัตรเย็น สนทนาธรรม นัง่ ภาวนา
วันที่สาม 9 ธ.ค. บาหลี-ยอค. เบดูกลู - ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลนั ดานูบราตัน-ปูราตามันอายุน -วิหารทานาห์ลอต
เช้ า เรานาท่านขึ ้นสูท่ างตอนเหนือสูเ่ ขตเบดูกลู (Bedugul) ท่านจะได้ เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทังภาพนา
้
ข้ าวขันบั
้ นไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ จากนันเราน
้
าท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน(Lake Bratan) เพื่อไปสูว่ ดั อูลนั ดานูบรา
ตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟ วัดนี ้เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่
ชาวเบดูกลู สร้ างขึ ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา
12.00 รับประทานอาหารกลางวันบริเวณทะเลสาบบราตัน
บ่าย เดินทางสูว่ ดั เม็งวี หรื อ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี ้ เคยใช้ ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์
เม็งวี ประตูวดั ตังตระหง่
้
านสูงใหญ่บง่ บอกถึงความรุ่งเรื่ องในอดีตของราชวงศ์นี ้ กาแพงก่อด้ วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตร
บรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรื อเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้ าแต่ละองค์ใช้ การเรี ยงชันของหลั
้
งคาที่

แตกต่างกันไป วัดนี ้มีคนู ้ารอบล้ อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวี จากนันน
้ าท่านไปยัง
วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สดุ และเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สดุ ของเกาะบาหลี วิหารนี ้
ตังอยู
้ บ่ นผาหินนอกชายฝั่ งในเวิ ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทาให้ วดั แห่งนี ้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อ
ชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ ช่อใบที่ปกคลุมหน้ าผาชวนให้ นกึ ถึง
ความอ่อนช้ อยของภาพวาด
18.00 ส่งท่านที่ Domestic airport เดินทางไปยอคยากาต้ าตอนค่า มีเที่ยวบิน Gauda GA 255 ออกจากบาหลี 19.30
ถึงยอคยากาต้ า 19.45 ไกด์ที่ยอคยากาต้ า รับท่านที่สนามบิน รับประทานอาหารค่า และส่งที่พกั ที่ Manohara
วันที่ สี่ 10 ธ.ค.: บุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน ้า – วัดพรามหณ์มนันต์ - ตลาด Malioboro
เช้ าตี4ครึ่ง 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 รับประทานอาหารเช้ าเสร็จแล้ ว ไกด์รับคณะจากที่พกั ไปเที่ยวตามโปรแกรมต่อไปนี ้
พระราชวังสุลต่ าน : Kraton Palace ที่เต็มไปด้ วยสิ่งของล ้าค่าในวังและเครื่ องใช้ ตา่ งก่อนที่กษัตริย์องค์สดุ ท้ ายจะลี ้ภัย
และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลังและเครื่ องบรรณาการต่างๆ และห้ องเก็บโบราณวัตถุและสิง่ ล ้าค่าสมัยก่อนประวัติ
ต่างๆ ที่มีความเป็ นภานมาน่าศึกษาและมีคา่ ของอารยะธรรมชวา จากนันน
้ าท่านสู่
พระราชวังนา้ :Water Castle ซึง่ มีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทัว่ ไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวัง
จะมีน ้าล้ อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึง่ เล่ากันว่าในอดีตชาวบ้ านมักจะสร้ างที่อยูอ่ าศัย
ใกล้ กบั แหล่งน ้า และอยูต่ ามซอกซอย และใต้ ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดารงชีวิต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
วัดพราห์ มนันต์ : Prambanan หมูว่ ิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้ างเสร็จราวปี 856 เพื่อ ฉลองชัยชนะของระไก ปี
กาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สนั ชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี ้มีสิ่งปลูกสร้ างแปดหลัง หลังใหญ่ สุดสาม
หลังเรี ยงจากเหนือจรดใต้ คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้ างด้ วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทาง
เหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้ ) ฝั่ งตรงข้ ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครัง้ หนึง่ เคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้ า
แต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปั จจุบนั เหลือแต่นนที ใกล้ ประตู
ทางเหนือและใต้ ของพื ้นที่สว่ นกลางซึง่ มีกาแพงล้ อมรอบคือวิหารราชสานักสองหลังซึง่ มีกาแพงล้ อมรอบคือวิหารราชสานัก
สองหลังซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สดุ เพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึง่ คือ รอ
รอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมูว่ ิหารทังหมด
้
ตานานท้ องถิ่นกล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็ นเจ้ าหญิงที่ถกู สาปโดย
คูห่ มายที่ไม่ได้ รักกัน นางขอให้ ฝ่ายชายสร้ างวัดให้ เสร็จในหนึง่ คืน และทาลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ ้นของเขาด้ วยการตาข้ าว
กระเดื่องก่อนเวลาซึง่ เป็ นสัญญาณของเช้ าวันใหม่ เมื่อรู้วา่ ถูกหลอกฝ่ ายชายโกรธมากและสาปให้ นางเป็ นหิน ตามตานาน
หญิงสาวยังคงอยูท่ ี่นี่ในหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของอกัสตี
ยะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้ า” หันหน้ าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็ นช้ าง หันไปทางตะวันตก และพระ
ศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก) ต่อด้ วย ตลาดวัฒนธรรม Malioboro และ ศูนย์ผ้าบาติก-เป็ นศูนย์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของยอร์ คยาการ์ ต้า ท่านจะได้ เห็นต้ นกาเนิดผ้ าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนั
ลวดลายของผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไปที่เมืองยอร์ กยากาตาร์ แห่งนี ้

19.00น. เดินทางไปสนามบิน

ออกจาก ยอคยากาต้ า 20.30-ถึง บาหลี 22.50 น. และส่งที่พกั ที่โรงแรม
ค่า
ทาวัตรเย็น สนทนาธรรม นัง่ ภาวนา
วันที่ห้า 11 Dec บาหลี- เดินทางกลับกรุ งเทพ
เช้ า หลังจากรับประทานอาหารเช้ าออกจากโรงแรม
เดินทางไปยังสนามบิน 09.00 เพื่อขึ ้นเครื่ องไปที่ กทม. FD 397 11.55-15.15
โรงแรม
: Ubud -Hotel Pertiwi, Rama Phala, Arma Resort หรือเทียบเท่า : Yogyakarta –
Garuda GA 254

Manohara

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ท่านละ 49,959.-บาท

เพิ่มท่านละ 6,500.-บาท

• สาหรับเพื่อนๆจองทัวร์ ทางเราจะแจ้ งเบอร์ โทร จุดนัดหมายและการเตรี ยมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง5-7วันครับ
• หมายเหตุ : สาหรับ ทริปนี ้ เป็ นการจาริกแสวงบุญ เช้ าเย็นสวดมนต์ภาวนาทุกวัน แต่งกายเสื ้อขาวนะครับ
• ค่าบริการนี ้รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน Air Asia และ Garuda ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ)
6.ค่าภาษี สนามบินไทย + ค่าภาษี สนามบินอินโด
7.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ
8.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 20,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต+ใบโอนเงินเข้ าบัญชี
วัชรธรรมสถาน ธ.ทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า เลขที่ 040-2-33624-2และส่งรายละเอียดเพื่อ
การติดต่อมาที่ duangkaew.org@gmail.com หรื อโทรประสานงานที่
ท่านเลขากาญฯ 085-123-9952

