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ก ำหนดกำรเดนิทำง.....มนีำคม – ธันวำคม 2560 .... 
วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ –จำกำร์ต้ำ – เดนพำซำร์(บำหล)ี –วหิำรศักดิ์สิทธ์ิวหิำรตำนำห์ลอต  
  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน    (-/-/D)                  
04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
06.35  น. น าท่านออกเดินทางสู่จากา้ตาร์ โดยสำยกำรบิน กำร์รูด้ำอนิโดนีเซีย  เทีย่วบินที ่GA 

865 (อำหำรบนเคร่ือง) 
10.10 น. ถึงสนามบินจำกำร์ต้าเพื่อแวะต่อเคร่ืองสู่ เมืองเดนพำซำร์ (บำหล)ี 
11.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูดา้อินโดนีเซีย  
  เท่ียวบิน GA408(อำหำรบนเคร่ือง)  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ  หลงัจาก

นั้นน าท่านเดินทางสู่ วิหำรตำนำห์ลอต วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้าง
ไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 
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ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 
สวยงามยิง่นกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรเยน็  ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน 
พกัที ่Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่ำ   

วนัทีส่อง หมู่บ้ำนคนิตำมณ ี– ภูเขำไฟบำตูร์  – ปูรำเบซำกห์ี –  โรงงำนกำแฟ –  เทมภัคศิริงค์  
  ตลำดปรำบเซียน                                                                       (B/L/D) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัอาหารจากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดั ฮินดูท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ
บาหลีปูรำเบซำกีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซำกีห์ ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple 
ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็นวดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้น
สถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้งลดหลนักนัไปตามไหล่เขาโดยมีวดั     เป
นาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยูต่รงกลาง ทุกๆวนัจะมี   ศาสนิก
ชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาว
บาหลี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุงซ่ึงมีความสูงมากท่ีสุดบนเกาะคือ มีความ
สูงถึง 3,142 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ถือ เป็นด่านแรกส าหรับการเร่ิมตน้พิชิตภูเขาไฟ
กูนุงอากุงดว้ยน าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้ำนคินตำมำนี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 
เมตร และเป็นหน่ึงใน อาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขำไฟ
บำตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสำบบำตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวัของ
ภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงั คุกรุ่นอยู ่
มีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น ำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงลดระดับ
ควำมสงูของแนวภเูขำท่ำมกลำงธรรมชำตป่ิำสนในบรรยากาศเยน็สบาย ผา่นหุบเขา
ทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็เอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงำน
กำแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟข้ีชะมดรวมถึงเลือกซ้ือสินคา้
จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย   

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)   
หลังอาหารหลังน าท่านเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลี 
ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์
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โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ ตวั
วหิารจากนั้นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดปรำบเซียน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิ
เช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %) 

เยน็  บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทยีบเท่ำ   

วนัทีส่ำม ทะเลสำบเบดูกลั – วดัเบรำตำน (วหิำรกลำงน ำ้) – วดัเมง็ว ี     (B/L/D) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขำเบดูกัล  ระหว่างทางพบกับความ
อลงัการของไมแ้กะสลกัมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซ้ือไปประดบั
บา้นหรือสปาแบบบาหลีทัว่โลก ชมตน้น ้ าทิพยแ์ห่งพระศิวะท่ี วัดเบรำตำน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอธัยาศยั ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดำนู ซ่ึง
งดงามไปดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนัณภัตตำคำรริมทะเลสำบ(อำหำรพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางชมวดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี วัดทำมำอำยุน

(เม็งวี) อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านั้น ถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงาม
มีสระน ้าลอ้มรอบ บริเวณวดัอนังดงาม  

19.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยอร์กยำกำร์ต้ำ โดยสำยกำรบิน กำรูด้ำอนิโดนีเซีย 
 เทีย่วบินที ่GA 255 
20.00 น. เดินทำงถึงเมืองยอร์กยำกำร์ต้ำ   
เยน็  บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทยีบเท่ำ   
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วนัทีส่ี่  บุโรพทุโธ วงัสุลต่ำน – พระรำชวงัวอเตอร์พำเลซ –– ถนนมำริโอโบโร่                            (B/L/D) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกบุโรพุธโธเป็นวดัพุทธท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดในโลกออกแบบและสร้างข้ึนในแบบของตวัเองไม่เหมือนท่ีใดไดรั้บการยก
ยอ่งเป็นมรดกโลกจากUNESCOและเป็นพุทธสถานท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ในระดบั
เดียวกบันครวดัในเขมรสร้างข้ึนในราศตวรรษท่ี 8 - 9โดยราชวงศ์Sailendrasซ่ึง
ปกครองตอนใตข้องชวากลางและนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใชหิ้นจ านวน
มากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร  ด้วยจ านวนแรงงาน
มหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ 
Merapi หลงัจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เม่ืออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไปอยู่ทาง
ชวาตะวนัออก บุโรพุทโธถูกคน้พบอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 8 และการบูรณะก็ไดเ้ร่ิม
ข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 20 ช่วงท่ีดทัช์ปกครองชวาในปี1985ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่ม
ผูต่้อตา้นซูอาร์โตจ้นไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจนตอ้งไดรั้บการบูรณะใหญ่อีก
คร้ัง 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร   
หลงัอาหารน าท่านชม วังสุลต่ำน ท่ีเต็มไปด้วยส่ิงของล ้ าค่าในวงัและเคร่ืองใช้
ต่างๆก่อนท่ีกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงั
และเคร่ืองบรรณาการต่างๆ  และห้องเก็บโบราณวตัถุและส่ิงล ้ าค่าสมยัก่อน  
ประวติัต่างๆท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ท่ีประตูวงั จากนั้นน าท่านสู่ พระรำชวังวอเตอร์พำเลซ 
พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป 
เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน ้าลอ้มรอบวงั และมีความสวยงามแตกต่างกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ ซ่ึงเล่า
กนัว่าในอดีตชาวบา้นมกัจะสร้างท่ีอยู่อาศยัใกลก้บัแหล่งน ้ า และอยู่ตามซอกซอย และใตดิ้น เพื่อความสงบ
ร่มเยน็ในการด ารงชีวติ  
 จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนมำริโอโบโร่ 

เยน็  บริกำรอำหำรเย็น  ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่ Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทยีบเท่ำ   
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วนัทีห้่ำ วดัพรำมนันต์  – ยอร์กยำกำร์ต้ำ – จำกำร์ต้ำ – กรุงเทพฯ                                               (B/-/-)                                                               
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม วดัพรำมนันต์ ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์ร
ยเูนสโกเ้ป็นต านานเร้นลบัแห่งเทพเจา้ฮินดูทั้งสามชมตน้ก าเนิดรามายนะและเจดีย์
สามองคท่ี์เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามมหศัจรรยต์  านานเทพแห่งฮินดู 

12.10-13.30 น. เดินทำงสู่กรุงเทพ  แวะต่อเคร่ืองทีจ่ำกำต้ำร์ เทีย่วบินที ่GA 207 
16.40-20.10 น. เดินทำงจำกจำกำต้ำร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที ่GA 864 
20.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร --------------------------- 

*****อตัรำค่ำบริกำร***** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่พกัห้อง
ละ 

2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 
ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

ตุลำคม  : 20 -24 วนัปิยมหำรำช 32,900 32,900 31,900 8,000 

พฤษจกิำยน : 8 - 12 / 22 - 26 31,900 31,900 30,900 7,000 

ธันวำคม  : 7 - 11 วนัรัฐธรรมนูญ  
(กลบัGA203 07.25-08.40 – GA862 12.35- 16.15) 

32,900 32,900 31,900 8,000 

29  - 2 มกรำคม 2561 **ปีใหม่** 
 30 - 3 มกรำคม 2561 **ปีใหม่** 

35,900 35,900 34,900 9,000 

 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   
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+ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
+ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
+ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ 
+ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
+ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
+ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่
เกิน 20 กก.   
+ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาล
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าท าเอกสารของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนัต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมำยเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึนผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายนั้นเพิ่มเติม 
ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเดินทำง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เง่ือนไขและควำมรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยุดงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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กำรจองทวัร์และกำรช ำระเงิน   
1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่สายการบิน อายุเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการเดินทาง 

กำรจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเม่ือ มีหลกัฐำนกำรจองทวัร์ และหลกัฐำนกำรโอนเงินค่ำมัดจ ำทวัร์ เท่ำน้ัน  
เง่ือนไขกำรยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่
วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  


