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วนัแรก กรงุเทพฯ-จาการต้์า–ยอรค์ยาการต้์า-วดัพราหม์นันต-์ถนนมาลิโอโบโร่ 

04.30น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู4เคาน์เตอร ์G สายการบิน

การร์ดู้าอินโดนีเซีย เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.35 น. ออกเดนิทางสูจ่าการต้์า โดยสายการบินการร์ดู้าอินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ีGA 865 

10.05น. ถึงสนามบินจาการต้์า เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

12.10 น. ออกเดนิทางต่อสูย่อรค์ยาการต้์าโดยเท่ียวบินท่ี GA208หรือGA212 1420-1540 

13.25น. ถึงสนามบินยอรค์ยาการต้์า ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นสูเ่สน้ทางทอ่งเทีย่วเมอืง

แหง่ประวตัศิาสตร ์จากนัน้นําทา่นชมวดัพราหม์นันต ์ได้รบัการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ใน

ปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรมับานันของฮินด ู สรา้งเสรจ็ราวปี 856 เพือ่ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั

(ทายาทผูส้บืทอดราชวงศส์นัชยั) วหิารปรมับานนัตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นปรมับานนัทางทศิตะวนัออกของเมอืงยอก

ยาปรมับานนัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่บุโรพทุโธเพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดู

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอนิโดนีเซยีวิหารแห่งน้ีมีเทวาลยัหลกัขนาดใหญ่ 3 หลงัด้วยกนัคอืองคป์ระธานหลงักลางที่
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ใหญ่ทีส่ดุเดน่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลยัทีส่รา้งขึน้ถวายแดพ่ระอิศวรอกี 2 หลงัเลก็

ลงมาแบ่งเป็นเทวาลยัทศิเหนือทีส่รา้งถวายแดพ่ระนารายณ์และเทวาลยัทศิใตท้ีส่รา้งขึน้ถวายแดพ่ระ

พรหมนอกจากน้ีปรมับานนัยงัมเีทวาลยัขนาดเลก็รายรอบอกีรว่ม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบรวมไปถงึรปู

ปัน้รปูสลกัอกีมากมายซึง่ดว้ยความเก่าความเก๋าความขลงัความงามความยิง่ใหญ่อลงัการและความสาํคญั

แหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

นําทา่นไปยงัถนนสายวฒันธรรมมาลิโอโบโร่ ซึง่จาํหน่ายสนิคา้หตัถกรรมต่างๆ ของใชข้องฝากทัว่ไป 

เชน่ กระเป๋า, เสือ้ผา้, เครือ่งจกัรสาน, ภาพวาด,ผา้บาตกิ กล่าวไดว้า่เป็นแหล่งรวมงานศลิปะทีใ่หญ่ทีส่ดุ

แหง่หน่ึง ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากในราคายอ่มเยาวไ์ดท้ีน่ี่อกีดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 พกัท่ีGALLERY PRAWIROTAMAN HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง พระราชวงัสลุต่าน-พระราชวงัน้ํา-มหาเจดียบ์โุรพทุโธ-ศนูยเ์ครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร ์

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวงัสลุต่าน”ทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่ของลํ้าคา่ในวงัและเครือ่งใช้

ต่างก่อนทีก่ษตัรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลีภ้ยัและเปลีย่นการปกครองชมวงัเมกะลงั และเครือ่งบรรณาการต่างๆ และ

หอ้งเกบ็โบราณวตัถุและสิง่ลํ้าคา่สมยัก่อน ประวตัต่ิางๆ ทีม่คีวามเป็นมาน่าศกึษาและมคีา่ของอารยะธรรม

ชวา จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัน้ํา Tamansari Water Palaceเป็นสถานทีพ่กัผอ่นของสลุต่าน ภายใน

มสีระขนาดใหญ่เพือ่ใหส้าวสรรกาํนลัในวา่ยน้ําเล่นเบกิบานสาํราญใจโดยมอีาคารทีป่ระทบัของสลุต่านอยู่

ใกล้ๆ  สามารถมองเหน็สาวๆ ในสระไดอ้ยา่งชดัเจนสว่นสระวา่ยน้ําของมเหส ี และธดิาของสลุต่านจะแยก

ออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ทีย่งัคงความสวยงาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ มหาเจดียบ์โุรพทุโธ BOROBUDURศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกสรา้ง

ขึน้โดยกษตัรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทรเ์ป็นสถูปแบบมหายานสนันิษฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที7่-9 หรอื

พทุธศกัราช1393 ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวาบนทีร่าบเกฑทุางฝัง่ขวาใกลก้บัแมน้ํ่าโปรโกหา่งจาก

ยอกยาการต์าทางตะวนัตกเฉียงเหนือ40 กโิลเมตรมหาสถูปบุโรพทุโธอนังดงามนัน้รงัสรรคข์ึน้ดว้ยความรกั

ความศรทัธาอยา่งเป่ียมลน้ต่อพระพทุธศาสนาของชนชาวศรวีชิยัประตมิากรรมแต่ละชิน้ไดร้บัการจดัวาง

อยา่งงดงามลงตวัและมคีวามหมายอนัมนียัถงึธรรมธรรมชาตหิรอืจกัรวาลโดยสรา้งขึน้จากหนิลาวามพีืน้ที่

โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตรรปูทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสักวา้งยาวดา้นละ 123 เมตรแต่ละ

ดา้นมบีนัไดและซุม้ประตูขึน้สูม่หาเจดยีซ์ึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ชัน้ 1-6 มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มสว่นชัน้ที ่ 7-

10 มลีกัษณะเป็นรปูทรงกลม 

ส่วนฐานของบโุรพทุโธประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ่ 4 ขัน้กาํแพงรอบฐานมภีาพสลกัประมาณ 160 ภาพ

เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นมนุษยท์ีย่งัขอ้งอยูใ่นกามผกูพนักบัความสขุสนุกสนานความปรารถนา

ทางโลกอนัไมรู่จ้บสว่นน้ีจดัอยูใ่นขัน้กามภมู ิ
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ในส่วนท่ีสองคือส่วนบนของฐานนัน้ผนงัทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีปูสลกัเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธประวตัแิละ

ชาดกต่างๆประมาณ 1,460 ภาพในสว่นน้ีถอืเป็นขัน้รปูภมูคิอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลุดพน้จากกเิลสทางโลกมา

ไดบ้างสว่น 

ส่วนท่ีสามคือส่วนของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงัควํา่จาํนวน 72 องคแ์ต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพทุธรปู

ตัง้เรยีงรายอยู ่ 3 ระดบัโอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สดุยอดของบุโรพทุโธจาํนวน 72 นัน้

หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึรปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรปูบวัผลิ

บานนัน้บ่งบอกถงึการรูต้ื่นและเบกิบานสว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไมไ่ดบ้รรจุสิง่ใดไวอ้าจสือ่ใหเ้หน็ถงึ

ความวา่งอนัถงึทีส่ดุของนิพพานแลว้ยอ่มไรล้กัษณ์ไรร้ปูรอยใดๆในสว่นน้ีถอืเป็นขัน้อรปูภมูทิีม่นุษยไ์ม่

ผกูพนักบัทางโลกอกีต่อไปจากนัน้นําทา่นสู ่ ศนูยเ์ครือ่งเงิน ทา่นจะไดช้มการสาธติการทาํเครือ่งเงนิอยา่ง

ละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทีป่ระณตี   

คํา่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่ดนพาซาร ์โดยเท่ียวบินท่ี GA254หรือGA252 1815-2035 

22.50 น. ถงึสนามบินนานาชาติงูระหไ์ร เกาะบาหลี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม บารอ็งแดนซ–์ศนูยผ์า้บาติก-หมู่บา้นคินตามานี–วดัตมัปะกซี์ริง–ตลาดปราบเซียน–อบูดุ-หาดจิมบา

ลนั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของบาหล ี บารอ็ง ดา๊นซ ์ BARONG DANCEเป็น

เรือ่งราวการต่อสูร้ะหวา่งความชัว่และความด ี บารอ็ง คอืตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มี

ลกัษณะเป็นตวัสงิโตผสมมงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน วา่กนัวา่เคราของบารอ็งมอีาํนาจในการรกัษาโรค

ต่างๆ สว่นคูป่รบัของบารอ็ง คอืรงัดาราชินีแห่งนรก ซึง่ชาวบาหลรีูส้กึหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอๆ 

กนั ตามบทละครบารอ็งไมส่ามารถปราบรงัดาไดอ้ยา่งราบคาบเพราะจะตอ้งมกีารถ่วงดุลระหวา่งความดแีละ

ความชัว่เสมอ สาํหรบัชาวบาหลกีารแสดงชุดน้ีคอืภาพสะทอ้นการต่อสูข้องชวีติ นําทา่นชม ศนูยผ์า้บาติก 

ทา่นจะไดท้ราบถงึกระบวนการผลติ รปูแบบ และสสีนัของผา้ ซึง่มคีวามแตกต่างจากผา้บาตกิทัว่ไป จากนัน้

นําทา่นเดนิทางขึน้สูห่มู่บา้นคินตามานี ทีม่อีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี 

บา่ย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ตพื์น้เมือง พร้อมชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของภเูขาไฟ

บารต์รู ์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บา้นคินตามานีตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,717 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัร

ยคุตน้ ๆ ภเูขาไฟกนุูงบารต์ูรน้ี์ เป็นหบุเขาทีง่ดงามมหีมอกปกคลุมอยา่งสวยงาม บรเิวณน้ีจะมอีากาศเยน็

ตลอดทัง้ปี ใกลก้บัภเูขาไฟ คอืทะเลสาบบารต์รู ์ เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตวัของ ภเูขาไฟดาเนา 

บารต์รู ์ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุและตัง้อยูบ่นหลุมปล่องภเูขาไฟทีย่งัคุกรุน่ อสิระใหท้า่นไดถ่้ายภาพ สมควรแก่

เวลานําทา่นสู ่วดัเตียรต์า อมัปีล TIRTA EMPUL TEMPLEวดัน้ําพศุกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนั

ว่า วดัตมัปะกซี์ริง วดัแหง่น้ีตัง้อยูใ่นบรเิวณหมูบ่า้นตมัปะกซ์รีงิ ตามตํานานเล่าวา่ เกอโบ อวีา มหา
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เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานในชัว่คนืดว้ยเลบ็มอืตน สิง่ปลกูสรา้งน้ีคอื

อนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวา ประเพณปีลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่จะทาํใหก้ษตัรยิ ์ราชนีิ และนาง

สนมผูว้ายชนมก์ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัทา่นจะไดพ้บกบั บอ่น้ําศกัด์ิสิทธ์ิ ซึง่ปัจจุบนัน้ียงัมน้ํีาผดุ

ขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน้ําอมฤตชุบชวีตินกัรบ

ของพระองค ์ สถานทีแ่หง่น้ีถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่ 10 วา่กนัวา่น้ําในสระมอีาํนาจในการรกัษาโรคภยั

ต่างๆ จงึไดม้กีารต่อทอ่ออกมาลงในบ่อ ทีช่าวบาหลนิียมมาชาํระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ ์หลงัจากถวายเครือ่งบดั

พลแีก่เทพเจา้แหง่สระน้ําแลว้ หญงิและชายจะแยกไปอาบน้ํากนัคนละดา้น แมน้ํ้าจะมาจากแหล่งเดยีวกนัแต่

จะมทีอ่แยกเพือ่ประกอบพธิกีรรมต่างกนัไป ทา่นสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดี

อนิโดนีเซยี ทีต่ ัง้อยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิาร จากนัน้อสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูก

มากมายเชน่ ผา้พนัคอผา้โสรง่พืน้เมอืง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ ฯลฯ ที ่ “ตลาดปราบ

เซียน” นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอบูดุ ไมเ่ป็นเพยีงยา่นทีส่าํหรบัผูท้ีใ่ฝ่หาเรือ่งราวของความสขุและเรือ่งที่

สนุทรยีใ์นอารมณ์เพยีงเทา่นัน้แต่เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงทีเ่ป็นการเตมิเตม็ความอิม่ใหก้ารชอ็ปป้ิงเตม็รปูแบบอกี

ดว้ยตลอดถนนมงักีฟ้อเรสทท์ีท่อดยาวผา่นใจกลางอบุูดทีม่คีวามเก่าแก่และใหมผ่สานกนัอยา่งลงตวัตลาด

แก่งน้ีสามารถหาซือ้สนิคา้ประเภทหตัถกรรมตะกรา้จากหมูบ่า้นเทงกานนัและผา้ซุมบา้และจะเจอสนิคา้

ประเภทเสือ้ผา้ทีม่กีารตดัเยบ็ขายแบบทนัสมยัและมสีนิคา้แบรนดเ์นมวางขายแบบหายใจรดตน้คอกนัไดเ้ลย

ทีเ่ดยีวและหากเป็นสนิคา้ของฝากเลก็ๆน้อยกห็าไดไ้มย่ากเชน่กนัและทีส่าํคญัหากเดนิทางเทีย่วในยา่นน้ีก็

จะมกีลิน่หอมตลอดถนนกลิน่หอมของน้ํามนัหอมระเหยเทยีนหอมธปูหอมหอมทีว่างขายแทบทุกรา้นหาก

ใครทีส่นใจสนิคา้ประเภทน้ีในยา่นน้ีไมค่วรพลาดเลยทีเ่ดยีวจากตลาดแหง่น้ีเดนิทางตรงไปทีห่วัมนุถนนมงักี้

ฟอเรสทก์ม็สีนิคา้วางขายกองๆอยูไ่มน้่อยเชน่กนั 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณภตัตาคาร 

พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีส่ี วดัเมง็วี–เบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดานู–วิหารตานะหล์อ็ต-หาดจิมบารนั 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นําทา่นสู ่ วดัเมง็วี หรือตามนั อายนุ Pura Taman Ayun

เป็นวดัทีส่าํคญัซึง่ก่อสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2177 ทัง้ยงัเป็นวดัทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของบาหลอีกีดว้ยวดั

แหง่น้ีเป็นวดัหลวงของราชาแหง่ราชวงศเ์มง็วคีวามโดนเดน่ของวดัแหง่น้ีคอือาคารทีม่หีลงัคาทรงเมรหุลาย

ชัน้กวา่ 29 แหง่เป็นการจาํลองจกัรวาลตามคตคิวามเชื่อของศาสนาฮนิดไูมว่า่จะเป็นเจดยีส์งูใหญ่ (เมร)ุ ที่

สือ่ถงึเขาพระสเุมรอุนัเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาลหรอืสระน้ําทีร่อบลอ้มวดัเปรยีบดัง่มหาสมทุรสทีนัดรทัง้ยงัมี

การตกแต่งสวนและการจดัการคเูมอืงทีด่อีกีดว้ย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาทีม่อีากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขาเบดกูลั”ผา่นชมไรผ่กั, ผลไม้

เมอืงหนาว และหมูบ่า้น ทีส่วยงามทีต่ ัง้อยูบ่นเทอืกเขาชมสวนดอกไมน้านาชาต ิ

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตพื์น้เมือง  
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 นําทา่นชมปรุา อลูนั ดานู บราตนั Pura Ulun Danu Bratan ทีอ่ยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟุต จาก

ระดบัน้ําทะเลวดัน้ีเป็นวดัทีเ่ก่าแก่สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 17 ชาวเบดกุูลสรา้งวดัแหง่น้ีเพือ่เป็นที่

สกัการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลทะเลสาบของพวกเขาเดมิทนีัน้วดัน้ีตัง้อยูร่มิน้ําแต่น้ําในทะเลสาบแผม่ากวา้ง

ขึน้เรือ่ยๆเลยทาํใหว้ดัน้ีมาอยูก่ลางน้ําดว้ยความสาํคญัและทศันียภาพทีส่วยงามของวดัอุลนัดานูภาพวดัถูก

ตพีมิพใ์นธนบตัรใบละ 50,000 IDR ดว้ย ลกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรมุงุดว้ยฟาง

ซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้สวยงามมากวดัแหง่น้ีตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั Lake Bratanเป็นทะเลสาบทีม่มีนต์

ขลงัฉากหลงัคอืทุง่นาขัน้บนัไดทีค่อ่ยๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชีื่อเสยีง ในตอนเชา้หากปราศจากหมอก

จะไดเ้หน็ววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณ ี เมาตอ์ากุง Mount Angung ทางทศิตะวนัออกนอกนําทา่น

เดนิทางสูจุ่ดชมววิทีง่ดงามทีส่ดุของเกาะบาหล ีทีวิ่หารตานะห ์ลอ็ต วดัแหง่น้ีตัง้อยูเ่หนือผนืดนิบนแทน่หนิ

ซึง่เกดิจากการถูกคลื่นกดัเซาะ หอสดีาํและเถาไมเ้ลือ้ยเหนือหน้าผาของตานะห ์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลกึถงึ

ภาพวาดอนัประณตีของจนี คหูาทีร่ายรอบวดัคอืทีอ่าศยัของงศูกัดิส์ทิธิ ์ซึง่อยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไมถู่กรบกวน 

อนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเทา่นัน้ แต่นกัทอ่งเทีย่วสามารถขึน้ชมทศันียภาพทีง่ามจบัตา

ยามอาทติยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขาลกูใกลก้นั สถานทีแ่หง่น้ีจงึเป็นทีรู่จ้กัในนาม ตานะหล์อ็ต หรอื“ดินแดน

ในทะเล” 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ...อาหารทะเลสไตสบ์าหลี+กุ้งมงักร 500 กรมัท่ามกลาง

บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตยต์กดินริมชายหาดจิมบาลนั 

พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า3* 

วนัท่ีห้า ช้อปป้ิงย่านคตู้า เซน็เตอร-์เดนพาซาร–์จาการต้์า-กรงุเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นําทา่นเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงยา่น คตู้า เซน็เตอรเ์พือ่ให้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลาย อาทเิชน่ ROXY, VERSACE, POLO, ARMANIและ

อื่นๆ อกีมากมาย จะเรยีกไดว้า่เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของบาหลกีว็า่ไดเ้พราะทีน้ี่เป็นแหล่งทีร่วม

สนิคา้ทีม่ในทกุๆตลาดเอามารวมกนัทีต่ลาดแหง่น้ีไมว่า่จะเป็นอกิตัตระกรา้สานผา้ซุมบา้รา้นขายของเก่า

แกลเลอรีข่ายรปูไปจนถงึเสือ้ผา้ทีท่นัสมยัเสือ้ผา้ชายหาดชุดวา่ยน้ําและแบบตดัเยบ็เองและแบบผลติจาก

โรงงานและมสีนิคา้ประเภททอมอืสนิคา้ปักและเครือ่งเงนิเครือ่งทองงานแกะสลกัไมเ้ฟอรนิ์เจอรเ์พือ่การ

ตกแต่งบา้นและสวนรวมไปถงึรา้นคา้ทีท่นัสมยัต่างๆมากมายอสิระตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลานําทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิ 

14.00น. ออกเดินสู่เมืองจาการต้์าโดยเท่ียวบินท่ีGA409หรือ GA407 1200-1255 

15.00น. ถึงสนามบินเมืองจาการต้์า เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

16.40น. ออกเดินทางจากจาการต้์าเท่ียวบินท่ี GA864 

20.10 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

19-23 ก.ย. 32,999 32,499 31,999 5,000 

24-28 ต.ค. 32,999 32,499 31,999 5,000 

 

อตัราน้ีรวม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–จาการต์า้–ยอรก์จาการต์า้-เดนพาซาร-์จาการต์า้-กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบั

อากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / คา่ทีพ่กั 4 คนื / คา่น้ําหนกักระเป๋า

เดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / คา่ประกนัอุบตัเิหตุใน

การเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 30 USD/ทา่น***/ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และ

คา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋า

เดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 20 กก. / คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิิบาร ์ ฯลฯ / 

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ทาํการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษ/ี คา่

ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

 

***เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ

ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 

- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนักาํหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

- ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
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เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็คา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 

เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
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