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สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี)-วัดเม็งวี-หาดจิมบารัน
(-/-/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408(อาหารบเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
จากนั้นนําท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของ
กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่
มีความสวยงามมีสระน้ําล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL , ASTONDENPASAR HOTELหรือเทียบเท่า
บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท-ช็อปปิ้งคูต้า (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี
แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิต
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นั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกัล ระหว่างทางพบกับความอลังการของไม้แกะสลัก
มากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้อไปประดับบ้านหรือสปาแบบบาหลีทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
ชมต้นน้ําทิพย์แห่งพระศิวะ ที่วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุ
ดานู ซึ่ง งดงามไปด้วยพันธุ์ไ ม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี หลังจากนั้น นําท่านเดินทาง วิหารทา
นาล็อท วิหารงูศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของ
วิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยามอาทิตย์อัสดง
จากนั้นนําท่านอิสระช็อปปิ้งย่านคูต้า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL , ASTONDENPASAR HOTELหรือเทียบเท่า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบาติกแบบาหลี เป็น
งานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนําเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออก
จํา หน่ายทั่วโลก จากนั้นนําท่ าน ช้อปปิ้งย่า นอูบุ ด แหล่งกําเนิ ดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช้ อปปิ้งตาม
อัธยาศัย สนุกกับการต่อราคาซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บน
ระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
นําท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัว
ของภู เ ขาไฟบาตู ร์ ซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในบาหลี แ ละตั้ ง อยู่ ด้ า นข้ า งภู เ ขาไฟที่ ยั ง คุ ก รุ่ น อยู่ มี ค วามสู ง เหนื อ
ระดับน้ําทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อสินค้าจาก
โรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธี
ทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ํามาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความ
เชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความ
สวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่าน
สามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255
เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ESATPARV HOTEL, GRANDASTON HOTEL , MELIA PUROSANI HOTEL
หรือเทียบเท่า
วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-วัดพรามนันต์-บุโรพุทโธ –ถนนมาริโอโบโร่
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมวัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตํานานเร้นลับแห่งเทพเจ้า
ฮินดูทั้งสาม ชมต้นกําเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตํานานเทพแห่งฮินดู จากนั้นนําท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ําค่าในวัง

เที่ยง

ค่า
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เช้า
10.30 น.
13.40-14.50 น.
16.40-20.10 น.
20.10 น.

และเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการ
ต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ําค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็น มาน่าศึกษาและมีค่าของอารย
ธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์
พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ําล้อมรอบวัง และมี
ความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวัง อื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ํา
และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดํารงชีวิตนําท่านเดินทางสู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้าง
ขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกดลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สําคัญ
และยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครอง
ตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจํานวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000
ลูกบาศก์เมตร ด้วยจํานวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ
Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบ
อีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวาง
ระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนํา
ท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ESATPARV HOTEL , GRAND ASTON HOTEL ,MELIA PUROSANI HOTEL
หรือเทียบเท่า
ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 209 ( อาหารบนเครื่อง )
เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864 ( อาหารบนเครื่อง )
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : 13-17 เม.ย. 57 (เทศกาลสงกรานต์)

(B/-/-)

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

30,999
30,999
29,999
8,000

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการ : 3-7 เม.ย., 23-27 เม.ย. 57 // 01-05 พ.ค. 57 (ฉัตรมงคล) , 9-13 พ.ค.,

28 พ.ค.-1มิ.ย.57
ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

29,999
29,999
28,999
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้ เครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
ค่าทําเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้ําหนักที่เกินพิกัด
ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 3 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชําระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตาม
ความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การจองทัวร์และการชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สําหรับการจองทัวร์
2. กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทางเพื่อสํารองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่าง
น้อย 2 หน้า
3. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจาทัวร์ เท่านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทําการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชําระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริษัทฯ
กําหนดให้ต้องชําระ เนื่องจากจะทําให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณีที่บริษัทฯได้ทําการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดําเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะ
ในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

