
  

 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง.....มนีำคม – ธันวำคม 2560 .... 
วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ –จำกำร์ต้ำ – เดนพำซำร์(บำหล)ี –วหิำรศักดิ์สิทธ์ิ

วหิำรตำนำห์ลอต  
  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หำดจมิบำรัน    (-/-/D)                  
04.30 น.   คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
06.35  น. น าท่านออกเดินทางสู่จากา้ตาร์ โดยสำยกำรบิน กำร์รูด้ำอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ 

GA 865 (อำหำรบนเคร่ือง) 
10.10 น. ถึงสนามบินจำกำร์ต้าเพือ่แวะต่อเคร่ืองสู่ เมืองเดนพำซำร์ (บำหล)ี 
11.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูดา้อินโดนีเซีย  
  เที่ยวบิน GA408(อำหำรบนเคร่ือง)  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ  

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วิหำรตำนำห์ลอต วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา



  

 

 

 

ฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พือ่บูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษที่ 11 ซ่ึงสร้างไว้
ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่
นกั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรเย็น  ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน 
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่ำ   

 
 

วนัทีส่อง หมู่บ้ำนคนิตำมณ ี– ภูเขำไฟบำตูร์  – ปูรำเบซำกห์ี –  โรงงำนกำแฟ –  เทม
ภคัศิริงค์  

  ตลำดปรำบเซียน                                                                       
(B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลังอาหารจากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดั ฮินดูที่ส าคญัที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะ
บาหลีปูรำเบซำกีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซำกีห์ ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple 
ของทุกวดับนเกาะบาหลี เป็นวดัที่มีความงดงามและมี  เอกลกัษณ์โดดเด่นทางดา้น
สถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตั้งลดหลนักนัไปตามไหล่เขาโดยมีวดั     เป
นาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยูต่รงกลาง ทุกๆวนัจะมี   ศา
สนิกชนมาประกอบ พธีิกรรมและทุกๆคนจะตอ้งแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบติัของ
ชาวบาหลี โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุงซ่ึงมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มี
ความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ถือ เป็นด่านแรกส าหรับการเร่ิมตน้พิชิต
ภูเขาไฟกูนุงอากุงดว้ยน าท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้ำนคินตำมำนี ตั้งอยูบ่นระดบัความ
สูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงใน อาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ 
ภูเขำไฟบำตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสำบบำตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการ
ยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟที่
ยงั คุกรุ่นอยู ่มีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น ำทำ่นเดินทำงตำมเส้นทำง
ลดระดบัควำมสูงของแนวภูเขำท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำสนในบรรยากาศเยน็สบาย 
ผา่นหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็เอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
โรงงำนกำแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือก
ซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)   



  

 

 

 

หลังอาหารหลังน าท่านเดินทางสู่วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้
ประกอบพธีิทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้น ้ ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลี 
ปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือว่า เม่ือใครไดอ้าบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษาโรคภยัและจะท าให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ที่งดงามและมีเอกลกัษณ์
โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ต ั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ ตวั
วหิารจากนั้นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงที่ ตลำดปรำบเซียน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูก อาทิ
เช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพื้นเมือง ไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินคา้กบัแม่คา้ไดถึ้ง 50 -70 %) 

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่ำ   

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

หลังอาหาร น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขำเบดูกัล  ระหว่างทางพบกับความ
อลงัการของไมแ้กะสลกัมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซ้ือไปประดับ
บา้นหรือสปาแบบบาหลีทัว่โลก ชมตน้น ้ าทิพยแ์ห่งพระศิวะที่ วัดเบรำตำน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศยั ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดำนู ซ่ึง
งดงามไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวันณภัตตำคำรริมทะเลสำบ(อำหำรพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางชมวดัที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี วัดทำมำอำยุน

(เม็งวี) อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวี ใชป้ระกอบพิธีกรรมของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านั้น ถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงาม
มีสระน ้ าลอ้มรอบ บริเวณวดัอนังดงาม  

19.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยอร์กยำกำร์ต้ำ โดยสำยกำรบิน กำรูด้ำอินโดนีเซีย 
 เที่ยวบินที่ GA 255 
20.00 น. เดินทำงถึงเมืองยอร์กยำกำร์ต้ำ   
เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

พักที่ Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทียบเท่ำ   

วนัทีส่ี่  บุโรพทุโธ วงัสุลต่ำน – พระรำชวงัวอเตอร์พำเลซ –– ถนนมำริโอโบโร่                            
(B/L/D) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกบุโรพุธโธเป็นวดัพุทธที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดในโลกออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตวัเองไม่เหมือนที่ใดไดรั้บการยก
ยอ่งเป็นมรดกโลกจากUNESCOและเป็นพุทธสถานที่ส าคญัและยิง่ใหญ่ในระดบั



  

 

 

 

เดียวกบันครวดัในเขมรสร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 - 9โดยราชวงศS์ailendrasซ่ึงปกครองตอนใตข้องชวากลาง
และนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใชหิ้นจ านวนมากกว่า 1 ลา้นกอ้นหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร  
ด้วยจ านวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi 
หลงัจากการใชง้านไม่ถึง 200 ปี เม่ืออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไปอยูท่างชวาตะวนัออก บุโรพทุโธถูกคน้พบอีก
คร้ังในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ไดเ้ร่ิมขึ้นเม่ือตน้ศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดทัช์ปกครองชวาในปี1985ก็ถูกวาง
ระเบิดโดยกลุ่มผูต่้อตา้นซูอาร์โตจ้นไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจนตอ้งไดรั้บการบูรณะใหญ่อีกคร้ัง 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร   
หลงัอาหารน าท่านชม วังสุลต่ำน ที่เตม็ไปดว้ยส่ิงของล ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชต่้างๆก่อนที่กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
จะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเคร่ืองบรรณาการต่างๆ  และห้องเก็บโบราณวตัถุและส่ิง
ล ้ าค่าสมัยก่อน  ประวติัต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
สัญลกัษณ์ที่ประตูวงั จากนั้นน าท่านสู่ พระรำชวังวอเตอร์พำเลซ พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสด
งดงามแลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีน ้ าลอ้มรอบวงั และมีความสวยงาม
แตกต่างกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆ ซ่ึงเล่ากนัว่าในอดีตชาวบา้นมกัจะสร้างที่อยูอ่าศยัใกลก้บัแหล่งน ้ า และอยู่
ตามซอกซอย และใตดิ้น เพือ่ความสงบร่มเยน็ในการด ารงชีวติ  
 จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนมำริโอโบโร่ 

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น  ณ ภัตตำคำร  
พักที่  Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทียบเท่ำ   

วนัทีห้่ำ วดัพรำมนันต์  – ยอร์กยำกำร์ต้ำ – จำกำร์ต้ำ – กรุงเทพฯ                                               (B/-/-)                                                               
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม วัดพรำมนันต์ ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์ร
ยเูนสโกเ้ป็นต านานเร้นลบัแห่งเทพเจา้ฮินดูทั้งสามชมตน้ก าเนิดรามายนะและเจดีย์
สามองคท์ี่เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานที่เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมที่
งดงามมหศัจรรยต์  านานเทพแห่งฮินดู 

12.10-13.30 น. เดินทำงสู่กรุงเทพ  แวะต่อเคร่ืองที่จำกำต้ำร์ เที่ยวบินที่ GA 207 
16.40-20.10 น. เดินทำงจำกจำกำต้ำร์ สู่กรุงเทพ เทีย่วบินที่ GA 864 
20.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร --------------------------- 

 
 
 



  

 

 

 

*****อตัรำค่ำบริกำร***** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่พกัห้อง
ละ 

2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 
ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พักเดี่ยว 

ธันวำคม : 07-11 วนัรัฐธรรมนูญ 32,900 32,900 31,900 7,000 

29  - 2 มกรำคม 2561 **ปีใหม่** 34,900 34,900 33,900 9,000 

มกรำคม 61 : 10 – 14  //24 – 28   31,900 31,900 30,900 7,000 

กมุภำพนัธ์ 61 : 7 – 10   //21 – 25    31,900 31,900 30,900 7,000 

28 กมุภำพนัธ์ 61 -  4 มีนำคม 61 31,900 31,900 30,900 7,000 

มีนำคม 61 : 21 – 25   31,900 31,900 30,900 7,000 

เมษำยน 61 : 4 – 8   *วนัจักรกรี 32,900 32,900 31,900 7,000 

เมษำยน 61 : 12 – 16    *วนัสงกรำนต์ 35,900 35,900 34,900 8,000 

เมษำยน 61 : 13 – 17     *วนัสงกรำนต์ 35,900 35,900 34,900 8,000 

พฤษภำคม 61 : 1 – 5  *วนัแรงงำน 32,900 32,900 31,900 7,000 

พฤษภำคม 61 : 25 – 29  *วนัวสิำขบูชำ 32,900 32,900 31,900 7,000 

มิถุนำยน 61 : 6 – 10  //20 – 24    31,900 31,900 30,900 7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม   
+ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
+ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
+ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ 
+ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
+ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
+ค่าธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึ้นเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินที่น ้ าหนกัไม่
เกิน 20 กก.   
+ค่าเบี้ยเล้ียงหัวหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาล
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนั 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
-ค่าท าเอกสารของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
-ค่าวซ่ีาที่มีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
-ค่าน ้ าหนกัที่เกินพกิดั 
-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5 USD ต่อวนัต่อ
ลูกคา้ 1 คน 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

หมำยเหตุ  
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิม่ขึ้นผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายนั้นเพิม่เติม 
ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน   
**ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ถา้หากวา่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ 
บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯอาทิการนัดหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

กำรจองทัวร์และกำรช ำระเงิน   



  

 

 

 

1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน ส าหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางเพือ่ส ารองที่นัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่าง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการเดินทาง 

กำรจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ มีหลักฐำนกำรจองทัวร์ และหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำมัดจ ำทัวร์ เท่ำน้ัน  
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

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

 กรณีที่บริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน 
ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  


