
 

 

 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ   � ใน � สิ�งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที�ใหญ่ที�สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ 

วดัพราหมนันต์  มรดกโลก เป็นที�สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ�งใหญ่ทั.งสามของศาสนาฮินดู 

วงัสุลต่าน   พระราชวงัอนัสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์แรกจนกระทั�งองค์ปัจจุบัน 
ภูเขาไฟคนิตามานี   ววิทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื�อเสียง 
ตานาห์ ลอ็ต   จุดชมววิที�งดงาม ในเวลาเยน็จะ ผนืทะเลที�ยิ�งใหญ่ตัดกบัโขดหิน และคลื�นยกัษ์ที�ถาโถมเข้า

หาชายฝั�ง 

ออกเดินทาง     29  กรกฏาคม  –  2  สงิหาคม  2558  
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม-ิ  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า-วดัพราหมนันท์-ศูนย์เครื�องเงนิ 
;<.<; น.   พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั.น = ประตู =  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย 

เจา้หนา้ที�คอยใหก้าร 
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ นเครื�องพร้อมเดินทางไปกบัคณะเพื�อใหบ้ริการตลอดรายการ 



 

 

;@.<A น. ออกเดนิทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที�ยวบินที� GA 865 
�;.�;น.           เดทิางถึงสนามบินจาการ์ต้า ** รอเปลี�ยนเครื�อง ** 
�H.�;น.           แวะเปลี�ยนเคริ�องเพื�อเดนิทางต่อ สู่ยอร์คยาการ์ต้า  โดยเที�ยวบินที� GA208  
 13.30น.          ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า  “ยอ็กยาการ์ตา” เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ -- ลา้นคน พรั�งพร้อมดว้ยเสน่ห์ทางวฒันธรรม
หลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวดัพุทธและฮินดูที�งดงาม (จากศตวรรษ
ที� 4, 6 และ -7) ซึ� งสามารถพบเห็นไดใ้นบริเวณตวัเมือง และเป็นที�สืบทอดของท่วงทาํนองเสนาะของ กาเมลนั (ดนตรีกา
เมลนั คือ ดนตรีที�ให้ความรู้สึกโอ่อ่าและลึกลบั แต่งขึ นเพื�อเล่นในหอดนตรีในบา้นเรือนขุนนาง ประกอบ ดว้ยเครื�อง
ดนตรี < ถึง =7 ชนิด)จากนั นนาํท่านชม   วัดพราห์มนันต์  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี �TT� ... 
หมู่วหิารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 4<> เพื�อฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั(ทายาทผูสื้บทอดราชวงศส์ัน
ชยั) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี มีสิ�งปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่
สุดสามหลงัเรียงจากเหนือจรดใตคื้อ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง =B เมตร ขนาบ
ขา้งดว้ยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา 
(ทางใต้) ฝั� งตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที�ครั งหนึ� งเคยบรรจุ 
“พาหนะทรง” ของเทพเจา้แต่ละองค ์เช่นววัของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระ
พรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบนัเหลือแต่ นนที ใกลป้ระตูทาง
เหนือและใตข้องพื นที�ส่วนกลางซึ�งมีกาํแพงลอ้มรอบคือวิหารราชสาํนกัสองหลงัซึ�งมีกาํแพงลอ้มรอบคือวิหารราชสาํนกั
สองหลงัซึ�งมีลกัษณะเหมือนกนั สูงราว -> เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองคใ์หญ่สุดเพื�อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื�อหนึ�งคือ 
รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั งหมด ตาํนานทอ้งถิ�นกล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็นเจา้หญิงที�ถูก
สาปโดยคู่หมายที�ไม่ไดรั้กกนั นางขอใหฝ่้ายชายสร้างวดัให้เสร็จในหนึ� งคืน และทาํลายผลงานที�เกือบเสร็จสิ นของเขา
ดว้ยการตาํขา้วกระเดื�องก่อนเวลาซึ�งเป็นสญัญาณของเชา้วนัใหม่ เมื�อรู้วา่ถกูหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปใหน้างเป็น
หิน ตามตาํนานหญิงสาวยงัคงอยูที่�นี�ในหอเหนือของวิหารในรูปสลกัของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลงั
มีรูปสลกัของอกสัตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หนัหนา้ไปทางใต ้พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นชา้ง หัน
ไปทางตะวนัตก และพระศิวะสูง F เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก) ... จากนั นนาํท่านสู่ ศูนย์เครื�องเงิน ท่านจะไดช้ม
การสาธิตการทาํเครื�องเงินอยา่งละเอียด โดยช่างฝีมือที�ประณีต    

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า  ณ   ภัตตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ที�พกั  ณ GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า = ดาว 

   วนัที�สอง    มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วดัปะวน-วดัเมนดุท-พระราชวงันํ.าสุลต่าน–พระราชวงันํ.า-ช้อปปิ. งถนนมาลโิอโบโร่-  
                       สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พกั  

นาํท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ 
หรือ บรมพุทโธ (BOROBUDUR) องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุ
โรพุทโธเป็นมรดกโลก  ในปีพ.ศ. HA<=  บุโรพุทโธ เป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั งอยู่ในภาคกลาง
ของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 
=7 กิโลเมตร สร้างขึ นระหว่างปี พ.ศ. -I6F - -F6F โดยบุโรพุทโธ



 

 

เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นับนครวดัของกัมพูชาซึ� งเป็นทั งศาสนสถานของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที�ใหญ่ที�สุดในโลก บุโรพุทโธสร้างขึ น
โดยกษตัริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร์ เป็นสถปูแบบมหายาน สนันิษฐานวา่สร้างราวคริสตศ์ตวรรษที� B-6 หรือ พุทธศกัราช 
-F6F บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ H ล้านตารางฟุต บนฐานสี� เหลี�ยม กวา้งดา้นละ -I- เมตร สูง =7F ฟุต 
เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั นลดหลั�นกนั 4 ชั น และใน 4 ชั นนั น < ชั นล่างเป็นลาน = เหลี�ยม F ชั นบนเป็นลาน
วงกลม และบนลานกลมชั นสูงสุดมีพระสถูปตั งสูงขึ นไปอีก F-.< เมตร เป็นมหาสถูปที�ระเบียงซ้อนกันเป็นชั นๆ
ลดหลั�นกนัไป หากมองจากพื นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ� งเป็นรูปแบบของจกัรวาลที�มีส่วนประกอบใน
แนวตั งสามส่วนดว้ยกนัคือ ฐานสี�เหลี�ยมจตุัรัสรองรับองคส์ถปูและยอดฉตัร ถา้เดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทาง
ตะวนัออก กา้วขึ นอนุสรณ์สถานที�ลดหลั�นเป็นชั น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูป
นูนแกะสลกัและรูปปั นทุกชั นลว้นเป็นส่วนสาํคญัขององคร์วม บุโรพุทธมีทั งหมดสิบชั น แทนภพทั งสามของจกัรวาล
ตามความเชื�อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพตํ�าสุด)รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูน
แกะสลกัชั นล่างสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความปีติของโลกนี และการถูกทาํโทษ ...จากนั นนาํชม วดัทางพุทธศสนาที�อยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงบุโรพุทโธ คือ วดัปะวน (Pawon) แมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที�งดงามน่าสนใจ จากนั นนํา
ชมพทธสถานอีกแห่งหนึ� งที�  วดัเมนดุท (Mendut)ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั�งห้อยพระบาทที�งดงามที�สุด ซึ� ง
ขนาบขา้งดว้ยรูปสลกัพระโพธิสตัว ์อวโลกเตศวร และพระโพธิสตัวว์ชัรปาณี  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
                    นาํท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวงัสุลต่าน” ที�เตม็ไปดว้ยสิ�งของลํ าค่าในวงัและเครื�องใชต่้างก่อนที�

กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะลี ภยัและเปลี�ยนการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเครื�องบรรณาการต่างๆ และหอ้งเก็บโบราณวตัถุ
และสิ� งลํ าค่าสมยัก่อน ประวติัต่างๆ ที�มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา ... จากนั นนําท่านชม 
พระราชวงันํ.า (Water Palace) เป็นสถานที�พกัผอ่นของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื�อใหส้าวสรรกาํนลัในว่ายนํ า
เล่นเบิกบานสาํราญใจ โดยมีอาคารที�ประทบัของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ย่างชดัเจน ส่วน
สระวา่ยนํ าของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที�ยงัคงความสวยงาม 
...จากนั นนาํท่านไปยงั ถนนสายวฒันธรรม มาลโิอโบโร่  ซึ� งจาํหน่ายสินคา้หตัถกรรมต่างๆ เช่น เครื�องจกัรสาน ภาพวาด 
ผา้บาติก กล่าวไดว้า่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง เราจะมีโอกาสไดศึ้กษาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ชวาอีกดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 
H;.<; น. ออกเดนิทางสู่เดนพาร์ซ่า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที�ยวบินที� GA HA= 
II.<7 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหล ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  “บาหลี” ตั งอยูเ่กือบกึ�งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื นที�ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ F ลา้น

คน ท่าอากาศยานนานาชาติตั งอยูที่�เมืองบาดุง ทางตอนใตสุ้ดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ�งของประเทศอินโดนีเซีย 
ที�มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติที�ผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมที�ไม่เหมือนใคร ซึ�งไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็น
เวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมเป็นจาํนวนมาก เช่น วดัและวงั ซึ� งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
รวมถึงแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที�สวยงามและขาวสะอาด รวมทั งผืนป่าที�มีความอุดมสมบูรณ์ และการ
ดาํเนินชีวิตของคนบาหลีดว้ยวิธีการกสิกรรมแบบดั งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ทั�วโลกรู้จกั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า = ดาว 
 



 

 

วนัที�สาม บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ – 
วดัตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด เซ็นเตอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พกั พร้อมรับอากาศบริสุทธิ\ ที�แสนสดชื�นยามเชา้แรกของเมือง
สวรรคแ์ห่งนี  จากนั นนาํท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) 
เป็นเรื�องราวการต่อสูร้ะหวา่งความชั�วและความดี บาร็อง คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มีลกัษณะเป็น
ตวัสิงโตผสมมงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน วา่กนัวา่เคราของบาร็องมีอาํนาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็
อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ� งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอ ๆ กนั ตามบทละครบาร็องไม่สามารถ
ปราบรังดาไดอ้ยา่งราบคาบเพราะจะตอ้งมีการถ่วงดุลระหวา่งความดีและความชั�วเสมอ สาํหรับชาวบาหลีการแสดงชุด
นี คือภาพสะทอ้นการต่อสูข้องชีวิต...นาํท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนั
ของผา้ ซึ� งมีความแตกต่างจากผา้บาติกทั�วไป ... จากนั นนาํท่านเดินทางขึ นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที�มีอากาศเยน็สบาย
ตลอดทั งปี 

     เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนังดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ�งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตา
มานี ตั งอยูบ่นระดบัความสูง -,B-B เมตร และเป็นหนึ�งในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ ภูเขาไฟกนุูงบาร์ตูร์นี  เป็นหุบเขาที�งดงาม มี
หมอกปกคลุมอยา่งสวยงาม บริเวณนี จะมีอากาศเยน็ตลอดทั งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ�ง
เกิดจากการยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ� งมีขนาดใหญ่ที�สุดและตั งอยูบ่นหลุมปล่องภูเขาไฟที�ยงัคุกรุ่น จากนั นนาํ
ท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื อสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรง ... นาํท่านสู่ 
วดัเตยีร์ตา อมัปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วดันํ.าพุศักดิuสิทธิu ซึ�งคนไทยมกัจะเรียก
กนัว่า วดัตมัปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) วดัแห่งนี ตั งอยูใ่นบริเวณหมู่บา้นตมัปะกซี์ริง 
ตามตาํนานเล่าวา่ เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ�งใหญ่ของเบอดูลใูชเ้วทมนตแ์กะสลกั
อนุสรณ์สถานในชั�วคืนดว้ยเลบ็มือตน สิ�งปลูกสร้างนี คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์าร์มา
เดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ� งจะทาํใหก้ษตัริย ์ราชินี และนางสนมผูว้ายชนม์
กลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบั   บ่อนํ.าศักดิuสิทธิu ซึ� งปัจจุบนันี ยงัมีนํ าผดุ
ขึ นมาตลอดเวลา เชื�อกนัว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ นตอนที�เจาะพื นพิภพเพื�อสร้างบ่อนํ า
อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ สถานที�แห่งนี ถกูสร้างขึ นราวศตวรรษที� -7 วา่กนัวา่นํ า
ในสระมีอาํนาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ จึงไดมี้การต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที�ชาวบาหลี
นิยมมาชาํระร่างกายใหบ้ริสุทธิ\  หลงัจากถวายเครื�องบดัพลีแก่เทพเจา้แห่งสระนํ าแลว้ หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ ากนั
คนละดา้น แมน้ํ าจะมาจากแหล่งเดียวกนัแต่จะมีท่อแยกเพื�อประกอบพิธีกรรมต่างกนัไป ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกั
ของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที�ตั งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั นอิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซื อสินคา้พื นเมือง
ราคาถกูมากมายเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื นเมือง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ ฯลฯ ที� “ตลาดปราบเซียน” 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองขา้งทาง
ที�รถแล่นผา่น ประทบัใจไปกบัชีวิตความเป็นอยูที่�เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองขา้งทาง  นาํท่านชอ้ปปิ งที� ตลาดอู
บุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที�ใครไดม้าเยือนเกาะแห่งนี แลว้ตอ้งไม่
พลาดการมาที�นี� 

คํ�า รับประทานอาหารเยน็  ณ  ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั  ณ  MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า = ดาว 
 
 



 

 

วนัที�สี�           วดัเม็งว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตัน –วดัอูลนัดานู – วหิารตานะห์ ลอ็ต - หาดจิมบาลนั   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พกั นาํท่านสู่ วดัเมง็ว ี (วดั ตามัน อายุน) ที�วดัแห่งนี เคยเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจกัรเรืองอาํนาจ นบัยอ้นถึงสมยัราชวงศเ์กลเกล จนถึงปี -46- สร้างในศตวรรษที� -B มีคูเมือง
ลอ้มรอบเป็นที�เกบ็ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก … จากนั นนาํท่านเดินทางสู่เทือกเขาที�มีอากาศหนาวเยน็
ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั” ผา่นชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว และหมู่บา้น ที�สวยงามที�ตั งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้
นานาชาติ  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
  นําท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ

เรียกสั นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ที�อยูใ่นระดบัความสูง =,F77 ฟุต 
จากระดบันํ าทะเล ตั งอยูบ่ริเวณกลางนํ าริมทะเลสาบบราตนั มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถกูคั�นดว้ยปุยเมฆสีขาว วดันี สร้าง
ตั งแต่สมยัศตวรรษที� 17 เพื�อใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู 
รวมทั งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพย แห่งสายนํ า ไม่สามารถเดินขา้มไปยงั
วดัได ้ มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซึ�งมีหลงัคาทรงสูงที�รียกวา่เมรุ มุงดว้ย
ฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั น สวยงามมากท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาว
เยน็ตลอดทั งปีวดัแห่งนี ตั งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) 
เป็นทะเลสาบที�มีมนตข์ลงัฉากหลงัคือทุ่งนาขั นบนัไดที�ค่อย ๆ ลาดตํ�าลง เป็นทะเลสาบที�มีชื�อเสียง ซึ� งมีรีสอร์ทให้
นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็น
วิวที�สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากงุ (Mount Angung) เรื�อยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากนี 
ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางนํ าสร้างความตื�นเตน้ เช่น สกีนํ า การล่องเรือ  

  นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที�งดงามที�สุดของเกาะบาหลี ที� วิหารตานะห์ ล็อต วดัแห่งนี ตั งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ� ง
เกิดจากการถูกคลื�นกดัเซาะ หอสีดาํและเถาไมเ้ลื อยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ วาดอนัประณีต
ของจีน คูหาที�รายรอบวดัคือที�อาศยัของงูศกัดิ\ สิทธิ\  ซึ� งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เขา้ไปขา้งในได้
เฉพาะผูม้าสกัการะเท่านั น แต่นกัท่องเที�ยวสามารถขึ นชมทศันียภาพที�งามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขาลูกใกล้
กนั สถานที�แห่งนี จึงเป็นที�รู้จกัในนาม ตานะห์ ลอ็ต หรือ “ดนิแดนในทะเล” 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจมิบาลนั (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตย์ตกดนิ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า = ดาว 

วนัที�ห้า  ช้อปปิ. งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พกั เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่แหล่งชอ้ปปิ งยา่น 

 คูต้า เซนเตอร์  เพื�อใหท่้านไดช้็อปปิ งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO,  
ARMANI และอื�น ๆ อีกมากมาย ในราคาที�คุณพอใจ ได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

1<.AA น.  ออกเดนิทางจากเดนพาร์ซา โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย สู่กรุงเทพ  เที�ยวบินที� GA =�� 
�=.AA น.   ถึงสนามบินจาการ์ต้า  ...รอเปลี�ยนเครื�อง...  
��.HA น.   ออกเดนิทางจากจาการ์ต้า โดยเที�ยวบินที� GA 864  
H�.;0 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  



 

 

หากท่านที�ต้องออกตัzวภายใน (เครื�องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกคร้งก่อนทําการ 
ออกตัzวเนื�องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โรงแรมที�พกั  Grand Tjokro Yogyakarta Hotel 
 
 
 
 
 

โรงแรมที�พกั   Mercure Bali Harvestland  
 
    
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มตีียง พกัเดี�ยว 

�T-H<, H< - <;  ม.ิย.  A{ 29,999 29,999 28,999 6,500 

22-26  ก.ค. A{ 31,999 31,999 30,999 6,500 

**วนัอาสาฬหบูชา**   
HT ก.ค. – H ส.ค. A{ 
<; ก.ค. – < ส.ค. A{ 

<H,999 32,999 31,999 �,500 

�H-�@, H@-<;  ส.ค. A{ 31,999 31,999 30,999 6,500 

16-20,  23-27   ก.ย. A{ 31,999 31,999 30,999 6,500 
 

 
อตัราค่าบริการนี.รวม 



 

 

• ค่าตัzวเครื�องบินไป–กลบั สายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย,  ค่าธรรมเนียมภาษนํี.ามัน และค่าภาษีสนามบิน ที�สายการบินเรียก
เกบ็ และค่าระวางกระเป๋าเดนิทางนํ.าหนักไม่เกนิท่านละ  H;  ก.ก. 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ -,777,777 บาท 
• ค่าที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ระดบั 4 ดาว ค่าพาหนะนําเที�ยวตามสถานที�ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื�องดื�มตามที�ระบุใน

โปรแกรมการเดนิทาง  

อตัราค่าบริการนี.ไม่รวม 
• ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม B % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย F % และภาษีทุกชนิด  (ถา้ตอ้งการ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั , ค่าซกั รีด 

• สินนํ.าใจสําหรับไกด์ท้องถิ�น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 5;; บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพงึพอใจในการให้บริการ  

เงื�อนไขการชําระเงิน 
• ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจง้ชื�อเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง *และชําระส่วนที�เหลอื ทั.งหมดก่อน

การเดนิทาง 15 วนั หรือตามเงื�อนไขที�สายการบินกาํหนด * 
หมายเหตุ 
>>     การสาํรองที�นั�งจะเกิดการยืนยนัวา่เดินทาง เมื�อท่านแฟกซ์สาํเนาการชาํระค่าบริการและไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขาย

เท่านั น กรณีไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 7I-<I64467 
>>        บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย B วนั ซึ� งจะเกิดขึ นไดก้ต่็อเมื�อไม่

สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งที�ทาํใหไ้ม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ั งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ หรือนาํคณะเดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แต่มี
ผูดู้แลเมื�อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 

>>        เนื�องจากรายการทวัร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ\ การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>        ทุกที�นั�งมีประกนัอุบติัเหตุวงเงิน - ลา้นบาท (ค่ารักษาพยาบาล หา้แสนบาทและมีเงื�อนไขอื�นๆระบุตามกรรมธรรม)์ 
>>        อาจมีการปรับเปลี�ยนราคาทวัร์ขึ นโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีอตัราแลกเงินมีการเปลี�ยนแปลงจน 

กระทบกบัราคาทวัร์หรือสายการบินปรับขึ นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีนํ ามนั หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตูสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ 

>>       กรณีที�ท่านชาํระมดัจาํหรือชาํระค่าทวัร์แลว้ตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งทาํก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย =< วนั โดยนบัเฉพาะ
วนัทาํการทางบริษทัฯจะดาํเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใชจ่้ายใหต้ามจริง(ยกเวน้ค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื�องจากป่วย
ตอ้งนาํส่งใบรับรองแพทยเ์พื�อทาํเรื�องกบัสายการบินและโรงแรมที�พกั และตอ้งรอฟังผลตอบรับวา่สามารถทาํเรื�องคืนได้
หรือไม่กรณีที�ชาํระค่าใชจ่้ายเป็นบตัรเครดิตและตอ้งการยกเลิกท่านตอ้งยอมรับเงื�อนไขเกี�ยวกบัดอกเบี ยและค่าดาํเนินการจ่าย
บตัรเครดิตที�ทางธนาคารทาํการเรียกเกบ็ อนึ�งตัoวเครื�องบินและโรงแรมที�พกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหากตอ้งการยกเลิกหรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใชจ่้าย กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�อีกครั งก่อนยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลง 


