
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  BALI BURO 5D4N DEC17-GA-W28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (วดัพราห์มนันต์-มาลโิอโบโร่-มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ-พระราชวงัสุลต่าน –  
บาร็องแดนซ์– หมู่บ้านคนิตามณ ี– วหิารตานะห์ ลอ็ต - ช้อปป้ิงคูต้าเซ็นเตอร์ ) 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า-วดัพราหมนันท์ –ศูนย์เคร่ืองเงิน 
                   ช้อปป้ิงถนน มาลโิอโบโร่  
04.30 น.   พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ืองพร้อม
เดินทางไปกบัคณะเพ่ือใหบ้ริการตลอดรายการ 

06.35 น. ออกเดนิทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 
 (สายการบิน มบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง ) 
10.10น.          เดทิางถึงสนามบินจาการ์ต้า ** รอเปลีย่นเคร่ือง ** 
12.10น.          แวะเปลีย่นเคร่ิองเพ่ือเดนิทางต่อ สู่ยอร์คยาการ์ต้า  โดยเที่ยวบินที่ GA208  

(สายการบิน มบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง )  
13.30น.         ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า “ยอ็กยาการ์ตา” เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 11 ลา้นคน  
 พร่ังพร้อมดว้ยเสน่ห์ทางวฒันธรรมหลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวดัพุทธและฮินดูท่ีงดงาม (จากศตวรรษท่ี 8, 9 

และ 10) ซ่ึงสามารถพบเห็นไดใ้นบริเวณตวัเมือง จากนั้นน าท่านชม   วัดพราห์มนันต์  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
จาก UNESCO ในปี 1991 ... หมู่วหิารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพ่ือฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั
(ทายาทผู ้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของ
โบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่สุด
สามหลงัเรียงจากเหนือจรดใตคื้อ จนัดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 
เมตร ขนาบขา้งดว้ยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทาง
เห นือ) และ จันดี  พรหมมา (ทางใต้ )  ฝ่ั งตรงข้ามทาง
ตะวนัออกคือวิหารเลก็ ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยบรรจุ “พาหนะทรง” 
ของเทพเจา้แต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของ
พระพรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบนัเหลือแต่ 
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นนที ใกลป้ระตูทางเหนือและใต้ของพ้ืนท่ีส่วนกลางซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบคือวิหารราชส านักสองหลงัซ่ึงมีก าแพง
ลอ้มรอบคือวิหารราชส านกัสองหลงัซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนั สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองคใ์หญ่สุดเพ่ือถวาย
แด่พระศิวะ มีอีกช่ือหน่ึงคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ต านานทอ้งถ่ินกล่าวว่ารอรอ 
จองกรังเป็นเจา้หญิงท่ีถูกสาปโดยคู่หมายท่ีไม่ไดรั้กกนั นางขอใหฝ่้ายชายสร้างวดัใหเ้สร็จในหน่ึงคืน และท าลายผลงาน
ท่ีเกือบเสร็จส้ินของเขาดว้ยการต าขา้วกระเด่ืองก่อนเวลาซ่ึงเป็นสัญญาณของเชา้วนัใหม่ เม่ือรู้ว่าถูกหลอกฝ่ายชายโกรธ
มากและสาปให้นางเป็นหิน ตามต านานหญิงสาวยงัคงอยู่ท่ีน่ีในหอเหนือของวิหารในรูปสลกัของนางทุรคาชายาของ
พระศิวะ ในหออีกสามหลงัมีรูปสลกัของอกสัตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หันหนา้ไปทางใต ้พระคเณศ โอรสแห่ง
พระศิวะมีเศียรเป็นชา้ง หนัไปทางตะวนัตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก) ... จากนั้นน าท่านสู่ 
ศูนย์เคร่ืองเงนิ ท่านจะไดช้มการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอยา่งละเอียด โดยช่างฝีมือท่ีประณีต   

 จากนั้นน าท่านไปยงั ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่  ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้หตัถกรรมต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรสาน ภาพวาด 
ผา้บาติก กล่าวไดว้่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง เราจะมีโอกาสไดศึ้กษาชีวิตความเป็นอยูข่องคน
ชวาอีกดว้ย 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า  ณ   ภัตตาคาร   

โรงแรมทีพ่กั  Grand Tjokro Yogyakarta Hotel  หรือเทยีบเท่า 4* 
 

 
 
 
 
 
 
 

   วนัทีส่อง    พระราชวงัสุลต่าน – พระราชวงัน า้ – มหาเจดีย์บุโรพทุโธ – วดัเมนดุท  - สนามบิน 
                      สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –บาหล ี(บินภายในประเทศ)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั   
 น าท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของล ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชต่้าง

ก่อนท่ีกษตัริยอ์งค์สุดท้ายจะล้ีภัยและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเคร่ืองบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บ
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โบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่าสมยัก่อน ประวติัต่างๆ ท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา ... จากนั้นน าท่าน
ชม พระราชวังน ้า (Water Palace) เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพ่ือใหส้าวสรรก านลัใน
ว่ายน ้ าเล่นเบิกบานส าราญใจ โดยมีอาคารท่ีประทบัของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ย่างชดัเจน 
ส่วนสระว่ายน ้ าของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ียงัคงความ
สวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ มหาเจดีย์ 

บุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (BOROBUDUR) องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก  ในปีพ.ศ. 2534  บุโรพุทโธ 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ใน
ภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวนัตกเฉียง
เหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุ
โรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นบั
นครวดัของกมัพชูาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่
ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธสร้างข้ึนโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศ
เลนท ร์  เป็ นส ถูป แบบมห ายาน  สั น นิ ษ ฐ าน ว่ าส ร้ างราว
คริสตศ์ตวรรษท่ี 7-9 หรือ พุทธศกัราช 1393 บุโรพุทโธสร้างด้วยหิน
ภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บนฐานส่ีเหล่ียม กวา้งดา้นละ 
121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้นลดหลัน่กนั 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 
เหล่ียม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้นสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงข้ึนไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปท่ีระเบียง
ซ้อนกนัเป็นชั้นๆลดหลัน่กนัไป หากมองจากพ้ืนดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซ่ึงเป็นรูปแบบของจกัรวาลท่ีมี
ส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนดว้ยกนัคือ ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสรองรับองคส์ถูปและยอดฉตัร ถา้เดินตามเส้นทางแสวง
บุญเก่าแก่จากทางตะวนัออก กา้วข้ึนอนุสรณ์สถานท่ีลดหลัน่เป็นชั้น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็ม
นาฬิกา จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลกัและรูปป้ันทุกชั้นลว้นเป็นส่วนส าคญัขององคร์วม บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพ
ทั้งสามของจกัรวาลตามความเช่ือของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต ่าสุด)รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ 
(ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลกัชั้นล่างสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความปีติของโลกน้ีและการถูกท าโทษ... จากนั้นน าชมพทธสถาน
อีกแห่งหน่ึงท่ี  วดัเมนดุท (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่หอ้ยพระบาทท่ีงดงามท่ีสุด ซ่ึงขนาบขา้งดว้ยรูป
สลกัพระโพธิสตัว ์อวโลกเตศวร และพระโพธิสตัวว์ชัรปาณี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1293
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1393
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
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เยน็   รับประทานอาหารเยน็  ณ  ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่สนามบินยอคยาการ์ต้า  
20.30 น. ออกเดนิทางสู่เดนพาร์ซ่า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 254 
22.50 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหล ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  “บาหลี” ตั้งอยูเ่กือบก่ึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพ้ืนท่ีประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ลา้น

คน ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยูท่ี่เมืองบาดุง ทางตอนใตสุ้ดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีมีความสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึงไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็น
เวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก เช่น วดัและวงั ซ่ึงมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ชายหาดท่ีสวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และการ
ด าเนินชีวิตของคนบาหลีดว้ยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทัว่โลกรู้จกั 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ  MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

        โรงแรมที่พกั   Mercure Bali Harvestland  หรือเทยีบเท่า 4* 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่าม       บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก  - หมู่บ้านคนิตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ – วดัตัมปะก์ซิริง  
                     ตลาดปราบเซียน – อบุุด  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านพร้อมรับอากาศบริสุทธ์ิท่ีแสนสดช่ืนยามเชา้แรกของเมืองสวรรคแ์ห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมการ 
แสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) เป็นเ  ร่ืองราวการต่อสูร้ะหวา่งความชัว่และ
ความ ดี บาร็อง คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มีลกัษณะเป็นตวัสิงโตผสมมงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน 
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วา่กนัวา่เคราของบาร็องมีอ านาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซ่ึงชาวบาหลี
รู้สึกหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอ ๆ กนั ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาไดอ้ย่างราบคาบเพราะจะตอ้งมี 
การถ่วงดุลระหวา่งความดีและความชัว่เสมอ ส าหรับชาวบาหลีการแสดงชุดน้ีคือภาพสะทอ้นการต่อสูข้องชีวิต 
น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากผา้บาติก
ทัว่ไป จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามานี ท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนั 
งดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี   
ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ 
ภูเขาไฟกนุูงบาร์ตูร์น้ี เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม 
 บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์  
เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมี 
ขนาดใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยูบ่นหลุมปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น   
น าท่านสู่ วดัเตยีร์ตา อมัปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนัว่า วดัตมัปะก์ซีริง 
(TEMPAK SILING) วดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่นบริเวณหมู่บา้นตมัปะกซี์ริง ตามต านานเล่าวา่  
เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานในชัว่ 
คืนดว้ยเลบ็มือตน ส่ิงปลูกสร้างน้ีคืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์าร์มาเดวา ประเพณี 
ปลงพระศพของราชวงศ ์(ซ่ึงจะท าใหก้ษตัริย ์ราชินี และนางสนมผูว้ายชนมก์ลายเป็น 
เทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบั บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้าผดุข้ึนมา 
ตลอดเวลา เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนดินเพ่ือสร้างบ่อน ้าอมฤตชุบ 
ชีวิตนกัรบของพระองค ์สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 วา่กนัวา่น ้าในสระ 
มีอ  านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ จึงไดมี้การต่อท่อออกมาลงในบ่อท่ีชาวบาหลีนิยมมา 
ช าระร่างกายใหบ้ริสุทธ์ิ หลงัจากถวายเคร่ืองบดัพลีแก่เทพเจา้แห่งสระน ้าแลว้ 
หญิง และชายจะแยกไปอาบน ้ากนัคนละด้าน แมน้ ้าจะมาจากแหล่งเดียวกนัแต่จะมีท่อแยกเพ่ือประกอบพิธีกรรมต่างกนั
ไป ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร 
จากนั้นอิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพ้ืนเมือง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตา 
ไมแ้กะสลกั พวงกญุแจ ฯลฯ ท่ี “ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง ระหวา่งทางท่านจะได ้
พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองขา้งทางท่ีรถแล่นผ่าน ประทบัใจไปกบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายเหมือนเช่น
อดีตตลอดสองขา้งทาง  น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูก 
มากมาย แบบท่ีใครไดม้าเยือนเกาะแห่งน้ีแลว้ตอ้งไม่ พลาดการมาท่ีน่ี 
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ค ่า  รับประทานอาหารเยน็  ณ  ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ  MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีส่ี่          วดัเมง็ว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตนั –วดัอูลนัดานู – วหิารตานะห์ ลอ็ต - หาดจมิบาลนั   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั น าท่านสู่ วดัเมง็ว ี (วดั ตามัน อายุน) ท่ีวดัแห่งน้ีเคยเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจกัรเรืองอ านาจ นบัยอ้นถึงสมยัราชวงศเ์กลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษท่ี 17 มีคูเมือง
ลอ้มรอบเป็นท่ีเกบ็ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก … จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเยน็
ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั” ผา่นชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว และหมู่บา้น ท่ีสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้
นานาชาติ  

 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
  น าท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan)   

หรือเรียกสั้นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ท่ีอยูใ่นระดบัความสูง 
 4,300 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบ 
บราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ย 
ปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพิธี 
ทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพย  
แห่งสายน ้า ไม่สามารถเดินขา้มไปยงัวดัได ้มีลกัษณะเด่น 
ตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเยน็
ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ี
ค่อย ๆ ลาดต ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และ
ภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากงุ 
(Mount Angung) เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน ้าสร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกี
น ้า การล่องเรือ น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งน้ีตั้งอยูเ่หนือผืนดิน
บนแท่นหินซ่ึงเกิดจากการถูกคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ 
วาดอนัประณีตของจีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตใหเ้ขา้
ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมทศันียภาพท่ีงามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าได้
บนเขาลูกใกลก้นั สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม  ตานะห์ ลอ็ต หรือ “ดนิแดนในทะเล” 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลนั (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตย์ตกดนิ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 4 ดาว 
 

วนัทีห้่า  คูต้าเซนเตอร์ – สนามบินบาหล ี- จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางกลบัสู่แหล่งชอ้ปป้ิงยา่น  คูต้า เซนเตอร์  เพ่ือใหท่้านไดช้็อปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย 
อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในราคาท่ีคุณพอใจ  
เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
 

12.00 น. ออกเดนิทางจากเดนพาร์ซา โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที่ GA407 
(สายการบิน มบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง )  

12.55 น.  ถึงสนามบินจาการ์ต้า  ...รอเปลีย่นเคร่ือง...  
16.40 น.  ออกเดนิทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864  

(สายการบิน มบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง ) 
20.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มตีียง พกัเดี่ยว 

28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

7-11  กรกฏาคม 2560  (วนัอาสาฬหบูชา) 

32,900.- 
ปรับลด 
31,900 
รับ 16 ที ่ 

31,900.- 30,900.- 7,000.- 
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19-23  กรกฏาคม 2560   32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

26-30  กรกฏาคม 2560   32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

2 - 6 สิงหาคม  2560  32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

10-14,  11-15  สิงหาคม  2560  วนัแม่  32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

16-21 สิงหาคม  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

23-27  สิงหาคม  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

6-10  กนัยายน  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

13-17 กนัายน  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

20-24 กนัายน  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

27-30 กนัายน  2560 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

4-8  ตุลาคม  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

11-15  ตุลาคม  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

19-24  ตุลาคม  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

20-24  ตุลาคม  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

25-29  ตุลาคม  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

1-5  พฤศจกิายน  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 
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8-12  พฤศจกิายน  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

15-19  พฤศจกิายน  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

22-26  พฤศจกิายน  2560 31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

6-10  ธันวาคม  2560  32,900 31,900 30,900 6,500.- 

7-12  ธันวาคม  2560 32,900 31,900 30,900 6,500.- 

13-17  ธันวาคม  2560  31,900.- 30,900.- 29,900.- 6,500.- 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั สายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย,  ค่าธรรมเนียมภาษนี ้ามัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียก
เกบ็ และค่าระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไม่เกนิท่านละ  30  ก.ก. 

 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  ระดบั 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าอาหาร ,เคร่ืองด่ืมตามที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

 ค่ารถน าเที่ยวตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม  

 มเีจ้าหน้าที่ไกด์ไทย เดนิทางพร้อมคณะ ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน  30 กก. 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  (ถา้ตอ้งการ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่นค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั , ค่าซกั รีด 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  2 USD/คน/วนั + หัวหน้าทัวร์  2 USD/คน/วนั + ค่าทิปคนขับ  1 USD/คน/วนั (**รวมทิปตลอดการเดนิทาง 

1 ท่านจ่ายทิป  25 USD/ท่าน ***) 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
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 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง *และช าระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อน
การเดนิทาง 15 วนั หรือตามเง่ือนไขที่สายการบินก าหนด * 

 
***เง่ือนไขพิเศษส ำหรบักำรจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ออกเดินทำงไม่มีหวัหน้ำทวัร ์
2.คณะเดินทำงผูใ้หญ่  15 ท่ำนขึ้น มีหวัทวัรไ์ทย  
3. กรณุำสอบถำมยอดจอง และเชค็รำยละเอียดต่ำงๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสำร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำ 
 
หมายเหตุ 
>>     การส ารองท่ีนัง่จะเกิดการยืนยนัวา่เดินทาง เม่ือท่านแฟกซ์ส าเนาการช าระค่าบริการและไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขาย

เท่านั้น 
>>        บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงใดๆก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่

สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งท่ีท าใหไ้ม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ หรือน าคณะเดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แต่มี
ผูดู้แลเม่ือท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 

>>        เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>        ทุกท่ีนัง่มีประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1 ลา้นบาท (ค่ารักษาพยาบาล หา้แสนบาทและมีเง่ือนไขอ่ืนๆระบุตามกรรมธรรม)์ 
>>        อาจมีการปรับเปล่ียนราคาทวัร์ข้ึนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีอตัราแลกเงินมีการเปล่ียนแปลงจน 

กระทบกบัราคาทวัร์หรือสายการบินปรับข้ึนค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน ้ามนั หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตูสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

>>       กรณีท่ีท่านช าระมดัจ าหรือช าระค่าทวัร์แลว้ตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งท าก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั โดยนบัเฉพาะ
วนัท าการทางบริษทัฯจะด าเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใชจ่้ายใหต้ามจริง(ยกเวน้ค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเน่ืองจากป่วย
ตอ้งน าส่งใบรับรองแพทยเ์พ่ือท าเร่ืองกบัสายการบินและโรงแรมท่ีพกั และตอ้งรอฟังผลตอบรับวา่สามารถท าเร่ืองคืนได้
หรือไม่กรณีท่ีช าระค่าใชจ่้ายเป็นบตัรเครดิตและตอ้งการยกเลิกท่านตอ้งยอมรับเง่ือนไขเก่ียวกบัดอกเบ้ียและค่าด าเนินการจ่าย
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บตัรเครดิตท่ีทางธนาคารท าการเรียกเกบ็ อน่ึงตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมท่ีพกัเป็นราคาแบบหมู่คณะหากตอ้งการยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใชจ่้าย กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง 


