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ก าหนดการเดนิทาง ดูได้ท้ายโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมาส่วนตัวสามารถออกเดนิทางได้ทุกวัน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี)-หาดจิมบารัน      (--/--/D) 
04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประต ู4 เจ้าหน้าท่ีคอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนเดนิทาง  
06.35 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 865 

(อาหารบนเคร่ือง) 
10.10 น. ถึงสนามบนิ จาการ์ต้า เพ่ือแวะตอ่เคร่ืองสู ่เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) 
14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)  โดยสายการบนิ การูด้าอินโดนีเซีย เท่ียวบนิ GA410 

(อาหารบเคร่ือง) 
17.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิงห์ูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 
ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคารซีฟู๊ ด  ณ หาดจิมบารัน  / พิเศษทานกุ้งล๊อบเตอร์ (1) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน า้) – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธ์ิ

ทานาล็อท  (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (2)  
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07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ้่านบาตบูลูนั ชม  บารองแดนซ์  การแสดงนาฏศลิป์บาหลีเก่ียวกบัการตอ่สู้
ระหวา่งความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแมม่ดร้ายรังดา ตวัแทนแหง่ความชัว่ เป็นการตอ่สู้กนัท่ีไมมี่
วนัสิน้สดุ แสดงให้เห็นถึงความเช่ืออยา่งหนึง่ของชาวบาหลีท่ีเช่ือวา่เม่ือมีความดีแล้วยอ่มมีความชัว่ 
ดงัเม่ือมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนัน้เกิดความสมดลุ  หลงัจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่ เทือกเขาเบดู
กัล  ระหวา่งทางพบกบัความอลงัการองไม้แกะสลกัมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวตา่งชาตนิิยมซือ้ไป
ประดบับ้านหรือสปาแบบบาหลีทัว่โลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพืน้เมืองแบบบฟุเฟต์)  (3) 
บา่ย ชมต้นน า้ทิพย์แหง่พระศวิะ ท่ี วัดเบราตาน  ให้ทา่นได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอธัยาศยั ใกล้ๆกนันัน้มี 

สวนสวรรค์อุรุดานู  ซึง่งดงามไปด้วยพนัธุ์ไม้และดอกไม้ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางชมวดัท่ีสวยงามท่ีสดุ 1 ใน 6วดัของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี)  อดีตเป็นวดัหลวงของ
กษัตริย์แหง่ราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์เม็งวีเทา่นัน้ ถกูสร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน า้ล้อมรอบ บริเวณวดัอนังดงาม หลงัจากนัน้ น าทา่น
เดนิทาง วิหารทานาล็อท วิหารงศูกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาฮินด ูซึง่สร้างไว้เพ่ือบชูาเทพเจ้าแหง่มหาสมทุร
เป็นวิหารโบราณ สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซึง่สร้างไว้ริมมหาสมทุรอินเดีย  ทา่นสามารถชม
ความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัดิส์ิทธ์ิ สวยงามย่ิงนกัยามอาทิตย์อสัดง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้าพัก  ณ  HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ - ยอร์กยาการ์ต้า   

(B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5)  
07.00 น. จากนัน้เดนิทางไป TOPATI ชมอตุสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาตกิ ชมการสาธิตการท าผ้า

บาตกิแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แตล่ะขัน้ตอน และทา่นสามารถน าเสือ้มาเพ้นท์ลายตา่งๆได้ฟรี ชมผ้า
บาตกิท่ีเป็นของชัน้เย่ียมท่ีสง่ออกจ าหนา่ยทัว่โลก จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงย่านอูบุด  แหลง่ก าเนิด
ศลิปะ วฒันธรรมตา่งๆของบาหลี ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั สนกุกบัการตอ่ราคาซือ้ของฝากกบัแมค้่า ได้
เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางขึน้ สู่ หมู่บ้านคินตามานี  ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร และเป็น
หนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหลี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี (6) 
บา่ย น าทา่นชมความงามของ  ภูเขาไฟบาตูร์  ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์  เป็นทะเลสาบซึง่

เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตร์ู ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบาหลีและตัง้อยูด้่านข้างภเูขาไฟท่ียงัคุ
กรุ่นอยู ่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานกาแฟ  ชม
ขัน้ตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซือ้สินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง หลงัจากนัน้เดนิทางสูว่ิหาร
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ศกัดิส์ิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล  หรือ เทมภัคศิริงค์  สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศ์กษัตริย์เทา่นัน้ ชมบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ ซึง่มีต้นน า้มาจากภเูขาไฟ ซึง่ชาวบาหลี  ปัจจบุนัก็ยงัมี
ความเช่ือวา่ เม่ือใครได้อาบน า้ศกัดิส์ิทธ์ินีจ้ะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่ 
เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแตง่วดัในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมี
เอกลกัษณ์โดดเดน่ไมเ่หมือนใคร ทา่นสามารถผา่นชมบ้านพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตัง้
อยูบ่นเขาใกล้ๆ ตวัวิหาร 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบนิ การูด้าอินโดนีเซีย GA 255 
19.45 น. เดนิทางถึงเมือง ยอร์กยาการ์ต้า   
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
พัก เข้าพัก  ณ  GRANDASTON HOTEL ,  MELIA PUROSANI HOTEL 

หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี ยอร์กยาการ์ต้า - วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-วัดพรามนันต์-บุโรพุทโธ –ถนนมาริโอ

โบโร่   (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) 
 จากนัน้น าทา่นชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยเูนสโก้ เป็นต านานเร้น

ลบัแหง่เทพเจ้าฮินดทูัง้สาม  ชมต้นก าเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ท่ีเรียงรายกนัอยา่งงดงามชม
โบราณสถานท่ีเตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมหศัจรรย์ต านานเทพแหง่ฮินด ูจากนัน้น าทา่น ชม

วังสุลต่าน  ท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งของล า้คา่ในวงัและเคร่ืองใช้ตา่งๆก่อนท่ีกษัตริย์องค์สดุท้ายจะลีภ้ยัและ
เปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเคร่ืองบรรณาการตา่งๆ  และห้องเก็บโบราณวตัถแุละสิ่งล า้
คา่สมยัก่อน  ประวตัติา่งๆท่ีมีความเป็นมานา่ศกึษาและมีคา่ของอารยธรรมชวาให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบั
สญัลกัษณ์ท่ีประตวูงั จากนัน้น าทา่นสู ่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ  พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มี
ความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน า้ล้อมรอบวงั 
และมีความสวยงามแตกตา่งกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ   ซึง่เลา่กนัวา่ในอดีตชาวบ้านมกัจะสร้างท่ีอยู่
อาศยัใกล้กบัแหลง่น า้ และอยูต่ามซอกซอย และใต้ดนิ เพ่ือความสงบร่มเย็นในการด ารงชีวิตน าทา่น
เดนิทางสู ่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (9) 
บา่ย หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่ิ่งมหจัรรย์ของโลก  บุโรพุธโธ  เป็นวดัพทุธท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ออกแบบและสร้างขึน้ในแบบของตวัเองไมเ่หมือนท่ีใด  ได้รับการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 
และเป็นพทุธสถานท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ในระดบัเดียวกบันครวดัในเขมร  สร้างขึน้ในราศตวรรษท่ี 8 -9 
โดยราชวงศ์ Sailendras ซึง่ปกครองตอนใต้ของชวากลางและนบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายานใช้หิน
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จ านวนมากกวา่ 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลกูบาศก์เมตร  ด้วยจ านวนแรงงานมหาศาลเป็น
ระยะเวลากวา่ 30 ปี แตก็่ถกูทิง้ให้จมอยูใ่ต้เถ้าถ่านของภเูขาไฟ Merapi หลงัจากการใช้งานไมถ่ึง 
200 ปี เม่ืออาณาจกัรต้องอพยพผู้คนไปอยูท่างชวาตะวนัออก บโุรพทุโธ ถกูค้นพบอีกครัง้ในศตวรรษ
ท่ี 8 และการบรูณะก็ได้เร่ิมขึน้เม่ือต้นศตวรรษท่ี 20 ชว่งท่ีดทัช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถกูวางระเบดิ
โดยกลุม่ผู้ตอ่ต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอยา่งหนกั  จนต้องได้รับการบรูณะใหญ่อีกครัง้ 
จากนัน้น าทา่น อิสระช้อปปิง้ยา่น ถนนมาริโอโบโร่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (10) 
พัก เข้าพัก  ณ  GRAND ASTON MELIA PUROSANI HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีห้า ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                                    (B/--/--) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11) 
10.30 น. ได้เวลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.40-14.50 น. เดนิทางสูก่รุงเทพ  จาก ยอร์กยาการ์ต้า แวะตอ่เคร่ืองท่ี จากาต้าร์ เท่ียวบนิท่ี GA 209 (อาหารบน

เคร่ือง) 
16.40-20.10 น. เดนิทางจาก จากาต้าร์ สูก่รุงเทพ เท่ียวบนิท่ี GA 864 (อาหารบนเคร่ือง) 
20.10 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั  
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 
ต ่ากว่า 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

20-24 มี.ค. 57 31,900 บาท 31,400 บาท 30,400 บาท   5,900 บาท 
3-7 เม.ย. 57 31,900 บาท 31,400 บาท 30,400 บาท   5,900 บาท 
12-16 เม.ย. 57 32,900 บาท 32,400 บาท 31,400 บาท   7,900 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 30 
วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท 
 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 

ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู ่ ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ ค่านํ้ าหนกัท่ีเกินพิกดั 
ค่าธรรมเนียมสมัภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้ าหนกัไม่
เกิน 20 กก.   

ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น วนัละ 3 USD  ต่อคน / ต่อวนั/ 
ต่อ ลูกค้า 1 คน 

ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย +  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการ
เดินทาง 

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

ค่าภาษีสนามบินท่ีประเทศอินโดนีเซีย ( ประมาณ 28 US )  

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์  
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หมายเหตุ  
** ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้นเพ่ิมเติม ตามความเป็น
จริง  
** บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ เลือ่นการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะ ไม่ถึง 20 ท่าน   
** ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
** การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม   
2. บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ การล่าชา้ หรือยกเลิกของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขา้เมือง ฯลฯ  
3. ราคาทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหวา่งทาํทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินในส่วนท่ีขาดหายไป     
4. ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียก
เกบ็ค่าน า้มนั เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

5. อตัราค่าบริการน้ีสาํหรับคณะ เดนิทางอย่างต า่ 20 ท่าน ในกรณีท่ีคณะเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดจะไม่มีมคัคุเทศกน์าํเท่ียวจากเมืองไทย แต่จะ
มีมคัคุเทศกร์อรับท่าน (พดูองักฤษ) / หรือ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกการเดินทาง  
 


