โดยสายการบิน GARUDA INDONESIA
โปรแกรมการเดิน ทาง

วันแรก
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
11.25 น.
14.25 น.

ค่า
วันทีส่ อง
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ตา้ – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สทิ ธิท์ านาล็อท
(-/-/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รดู า้ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408
(อาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของ
เกาะนาท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
ฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้น
ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชม
ความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่ง
นัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) –วัดเม็งวี - ช็อปปิง้ คูตา้ – หาดจิมบารัน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตู บูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้
ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่
ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมี
ความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่
เทื อ กเขาเบดู กั ล ระหว่ า งทางพบกั บ ความอลั ง การของไม้ แ กะสลั ก มากมายเป็ น แบบบาหลี
ชาวต่างชาตินิยมซื้อไปประดับบ้านหรือสปาแบบบาหลีท่วั โลก

กลางวัน

เย็น
วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน

19.40 น.
20.00 น.
เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
ชมต้นน้าทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามไปด้วยพันธุ์
ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนั้นนาท่านเดินทางชม
วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็น
วัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์
แห่ง ราชวงศ์เ ม็ง วีเ ท่านั้น ถูก สร้างในคริสต์ ศตวรรษที่ 17 ที่มีค วาม
สวยงามมีสระน้าล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม หลังจากนั้นอิสระช็อป
ปิ้งย่านคูต้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมหาดจิมบารัน เมนูบาร์บีคิวซีฟู๊ด
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิรงิ ค์ – อูบดุ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้า
บาติก ชมการสาธิตการทาผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และ
ท่านสามารถนาเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่
ส่งออกจาหน่ายทั่วโลก จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่
บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะ
บาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
หลังอาหารนาท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิด
จากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูง
เหนือระดับน้าทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อ
สินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้างใน
ศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ามาจากภูเขาไฟ
ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้าศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทาให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมี
เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขา
ใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ง ย่านอูบุ ด แหล่งกาเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้งตาม
อัธยาศัย สนุกกับการต่อราคาซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์
นาท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255
เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่
(B/L/D)

เช้า

กลางวัน

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้าค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้
ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้าค่า
สมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่
ประตูวัง จากนั้นนาท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจาก
พระราชวัง ทั่ว ไป เนื่ องจากโดยบริ เ วณรอบของวั ง จะมีน้ าล้ อมรอบวัง และมีค วามสวยงามแตกต่ างกัน จาก
พระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้า และอยู่ตามซอกซอย และใต้
ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดารงชีวิต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด
ได้รบั การยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สาคัญและ
ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดย
ราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธ
นิก ายมหายานใช้ หิ น จานวนมากกว่า 1 ล้า นก้อ นหรื อ ประมาณ 55,000
ลูกบาศก์เมตร ด้วยจานวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็
ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200
ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธ
ถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้น
ศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิด
โดยกลุ่มผู้ ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จน
ต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้งย่ าน
ถนนมาริโอโบโร่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ตา้ – จาการ์ตา้ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รบั การยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตานานเร้นลับแห่ง
เทพเจ้าฮินดูทั้งสามชมต้นกาเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตานานเทพแห่งฮินดู
12.10-13.30 น. เดินทางสูก่ รุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เทีย่ วบินที่ GA 207
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สูก่ รุงเทพ เทีย่ วบินที่ GA 864
20.10 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ---------------------------

กาหนดการเดินทาง
เมษายน : 2-6// 6-10 วันจักรี
เมษายน : 13-17 วันสงกรานต์
(กุ้งล็อบสเตอร์ขนาด 500g )
เมษายน : 20-24
เมษายน : 28 เม.ย.-2 พ.ค. วัน
แรงงาน
พฤษภาคม : 5-9 วันฉัตรมงคล
พฤษภาคม : 11-15 //14-18//28 พ.ค.-1
มิ.ย.
พฤษภาคม : 20-24 วันวิสาขบูชา
มิถนุ ายน : 4-8// 8-12// 11-15// 1519//
18-22// 22-26// 25-29

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุตากว่
่ า 12
ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
่ า 12
ขวบ
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดี่ยว

31,999
35,900
30,999
31,999

31,999
35,900
30,999
31,999

30,999
34,900
29,999
30,999

8,000
8,000
7,000
8,000

31,999
30,999
31,999

31,999
30,999
31,999

30,999
29,999
30,999

8,000
7,000
8,000

30,999

30,999

29,999

7,000

อัตราค่าบริการนีร้ วม
+ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
+ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
+ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
+ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นทีน่ ้าหนักไม่เกิน 20
กก.
+ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
+ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาลใน
ระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มกี ารตกลงไว้กับบริษทั ประกัน

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่
นอกรายการ
-ค่าทาเอกสารของผู้ถอื ต่างด้าว
-ค่าวีซา่ ที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-ค่าน้าหนักที่เกินพิกัด
-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิน่ วันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
-ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิม่ ขึน้ ผู้โดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษทั ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีทมี่ ีการขึน้ ลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มอี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงือ่ นไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธ
การเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูก ปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆ
การจองทัวร์และการชาระเงิน
1. แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ชาระค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีในนาม เพื่อนท่องเที่ยว
ธนาคารกรุงไทย สาขาสรรพาวุธ เลขบัญชี 180-0-01940-8 / ธนาคารกสิกไทย สาขาบางนา เลขบัญชี 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล /เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่โทร. 02-398-0115 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 15 วัน
2. กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางเพื่อสารองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจาทัวร์ เท่านัน้
เงือ่ นไขการยกเลิก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริษัทฯกาหนดให้ต้องชาระ
เนื่องจากจะทาให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณีที่บริษทั ฯได้ทาการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯจะไม่ดาเนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม
เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

