
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :  18-22, 25-29 มิ.ย.    29,999   บาท 

9-13 ก.ค. // 23-27 ส.ค.//3-7, 17-21 ก.ย.// 4-8,19-23 ต.ค.//    30,999   บาท 

12-16, 26-30 พ.ย. // 10-14 ธ.ค.  
10-14, 23-27 ก.ค.// 8-12 ส.ค.// 22-26, 23-27 ต.ค    31,999  บาท  

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วหิารศักดิ์สิทธ์ิทานาล็อท –
หาดจมิบารัน           (-/-/D)                  

04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนเดินทาง  

06.35 น. นาํท่านออกเดินทางสู่จากา้ตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอนิโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเคร่ือง) 
09:55 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเคร่ืองสู่ เมอืงเดนพาซาร์ (บาหล)ี 
11:25น.              นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูดา้อินโดนีเซีย เท่ียวบิน GA408 

(อาหารบนเคร่ือง) 
14:25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ 

นาํท่านเดินทาง วหิารทานาลอ็ท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถ
ชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกั 

ค า่  รับประทานอาหารเยน็  ณ ภตัตาคารซีฟู๊ ด  ณ หาดจมิบารัน  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

วนัที่สอง บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วดัเบราตาน (วหิารกลางน ้า) –วดัเม็งว ี–  ช็อปป้ิงคูต้า   
                   (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบาตูบูลนั ชม บารองแดนซ์  การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเ ก่ียวกบัการต่อสูร้ะหว่าง
ความดี แทนดว้ยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตวัแทนแห่งความชัว่ เป็นการต่อสูก้นัท่ีไม่มีวนัส้ินสุด 
แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ืออยา่งหน่ึงของชาวบาหลีท่ีเช่ือว่าเม่ือมีความดีแลว้ยอ่มมีความชัว่ ดงัเม่ือมีหยนิแลว้
ตอ้งมีหยาง เพ่ือใหชี้วิตนั้นเกิดความสมดุล  หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่  เทือกเขาเบดูกลั   ระหว่างทางพบกบั
ความอลงัการของไมแ้กะสลกัมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซ้ือไปประดบับา้นหรือสปาแบบ
บาหลีทัว่โลก  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพ้ืนเมืองแบบบุฟเฟต)์ 
 ชมตน้นํ้ าทิพ ยแ์ห่งพระศิวะ ท่ี วดัเบราตาน ใหท่้านได้ เพลิดเพลิน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  ใกล้ๆ กนั นั้นมี สวน

สวรรค์อุรุดานู ซ่ึงงดงามไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี หลงัจากนั้นอิสระช็อปป้ิง
ยา่นคูต้า 

เยน็ บริการอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คนิตามณี – เทมภคัศิริงค์ – อูบุด                       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพน้ท ์ผา้บาติก ชมการ สาธิตกา รทาํผา้
บาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนาํเส้ือมาเพน้ทล์ายต่างๆไดฟ้รี ชมผา้บาติกท่ี
เป็นของชั้นเยีย่มท่ีส่งออกจาํหน่ายทัว่โลก จากนั้นนาํท่านเดินทางข้ึน สู่ หมู่บ้านคินตามานี  ตั้งอยูบ่นระดบั
ความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี 
 หลงัอาหารนาํท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง  ทะเลสาบบาตูร์  เป็นทะเลสา บซ่ึง

เกิดจากการยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่ นอยู ่มี
ความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ  ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ 
และเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟ ไดโ้ดยตรง  หลงัจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอมัปุล  (เทม
ภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
มีตน้นํ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลี  ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถ
รักษาโรคภยัและจะทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตล์
บาหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีต
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นนาํท่าน ช้อปป้ิงย่านอูบุด แหล่งกาํเนิดศิลปะ 
วฒันธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปป้ิงตามอธัยาศยั สนุกกบัการต่อราคาซ้ือของฝากกบัแม่คา้ ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ 

19.40 น. น าท่านเดินทางสู่เมอืงยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอนิโดนีเซีย GA 255 
20.00 น. เดินทางถึงเมอืงยอร์กยาการ์ต้า   
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  



 

พกัที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่ส่ี  วงัสุลต่าน – พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่                            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํท่าน ชม วงัสุลต่าน  ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของลํ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชต่้างๆก่อนท่ีกษตัริยอ์งค์
สุดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเคร่ืองบรรณาการต่างๆ  และหอ้งเก็บโบราณวตัถุ
และส่ิงล ํ้าค่าสมยัก่อน  ประวติัต่างๆท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาใหท่้านไดถ่้ายรูป
กบัสญัลกัษณ์ท่ีประตูวงั จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวย
สดงดงามแลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีนํ้ าลอ้มรอบวงั และมีความ
สวยงามแตกต่างกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ ซ่ึงเล่ากนัว่าในอดีตชาวบา้นมกัจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัใกลก้บัแหล่งนํ้ า 
และอยูต่ามซอกซอย และใตดิ้น เพ่ือความสงบร่มเยน็ในการดาํรงชีวิต  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  บุโรพุธโธ  เป็นวดัพุทธท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบ
และสร้างข้ึนในแบบของตวัเองไม่เหมือนท่ีใด  ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นพุทธ
สถานท่ีสาํคญัและยิง่ใหญ่ในระดบัเดียวกบันครวดัในเขมร  สร้างข้ึนในราศตวรรษท่ี 8 -9 โดยราชวงศ ์
Sailendras ซ่ึงปกครองตอนใตข้องชวากลางและนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใชหิ้นจาํนวนมากกว่า 1 
ลา้นกอ้นหรือประมาณ 55,000 ลกูบาศกเ์มตร  ดว้ยจาํนวนแรงงานมหาศาลเป็นร ะยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถกู
ท้ิงใหจ้มอยูใ่ตเ้ถา้ถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลงัจากการใชง้านไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไป
อยูท่างชวาตะวนัออก บุโรพุทโธถกูคน้พบอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 8 และการบูรณะก็ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษ
ท่ี 20 ช่วงท่ีดทัชป์กครองชวา ในปี  1985 ก็ถกูวางระเบิดโดยกลุ่มผูต่้อตา้นซูอาร์โตจ้นไดรั้บความเสียหาย
อยา่งหนกั  จนตอ้งไดรั้บการบูรณะใหญ่อีกคร้ัง จากนั้นนาํท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนมาริโอโบโร่ 

เยน็  บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร  
พกัที่  MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่ห้า วดัพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                               (B/-/-)                                                               
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านชม วดัพรามนันต์ ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นตาํนานเร้นลบั
แห่งเทพเจา้ฮินดูทั้งสามชมตน้กาํเนิดรามายนะและเจดียส์ามองคท่ี์เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ี
เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมหศัจรรยต์าํนานเทพแห่งฮินด ู

14.15-15.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเคร่ืองที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 209 
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864 
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------------- 
 



 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ  
มเีตยีงเสริม 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ  
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

4-8, 18-22, 25-29 มิ.ย.  29,999 บาท 29,999 บาท 28,999 บาท 6,000 บาท 
9-13 ก.ค. // 23-27 ส.ค.// 
3-7, 17-21 ก.ย.// 4-8,19-23 
ต.ค.// 12-16, 26-30 พ.ย. // 
6-10, 10-14 ธ.ค.  

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

10-14, 23-27 ก.ค.//  
8-12 ส.ค.// 22-26, 23-27 ต.ค 

31,999 บาท 31,999 บาท 30,999 บาท 8,000 บาท 

      
อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

+ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) -ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ +ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 

+ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ -ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
+ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ -ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 
+ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่านํ้ าหนกัท่ีเกินพิกดั 
+ค่าธรรมเนียมสมัภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้ าหนกัไม่
เกิน 20 กก.   

-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 3 USD ต่อวนัต่อ
ลกูคา้ 1 คน 

+ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย -ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ  
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้น
เพ่ิมเติม ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

 



 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไมต่ ํ่ากว่า 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้ หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมื องของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง 
อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน  ๆ

การจองทัวร์และการช าระเงิน   
1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสาํรองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้ว่าง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมือ่ มหีลกัฐานการจองทัวร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามดัจ าทัวร์ เท่านั้น  
 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทั
ฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท่้าน 
ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  


