กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน

6-10, 20-24 พ.ย. 58 //4-8 ธ.ค. 58 // 10-14 ธ ค.58 // 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59 // 8 - 12 , 21 - 24 ม.ค. 59 // 3 - 7 , 10 - 14
ก.พ. 59 // 18 - 22 ก.พ. 59 // 2 - 6 , 16 - 20 มี.ค. 59 // 13 - 17 เม.ย. 59
การู ดา้ GARUDA INDONESIA (GA)
ตารางการเดินทาง

5 วัน 4 คืน
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่หา้
อัตราค่าบริ การ

รายการท่องเที่ยว

เช้า

อาหาร
กลางวัน

เย็น

กรุ งเทพฯ – จาการ์ตา้ – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหาร

ศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท –หาดจิมบารัน
บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกลั – วัดเบราตาน (วิหาร



กลางนํ้า) –วัดเม็งวี – ช็อปปิ้ งคูตา้
โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทม



ภัคศิริงค์ – อูบุด
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ –



ถนนมาริ โอโบโร่
วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ตา้ – จาการ์ตา้ – กรุ งเทพฯ

ผูใ้ หญ่
เด็กเสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่ เด็กไม่เสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

โรงแรม
HARRIS SUNSET
HOTELหรื อเทียบเท่า
HARRIS SUNSET
HOTEL
MELIA PUROSANI
HOTEL หรื อเทียบเท่า
MELIA PUROSANI
HOTEL หรื อเทียบเท่า

พักเดี่ยว

6-10 , 20-24 พ.ย. 58
4-8 ,10-14 ธ ค.58
8 - 12 , 21 - 24 ม.ค. 59
3 - 7 , 10 - 14 ก.พ. 59
2 - 6 , 16 - 20 มี.ค. 59

31,999 บาท

31,999 บาท

30,999 บาท

8,000 บาท

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59

34,999 บาท

34,999 บาท

33,999 บาท

8,000 บาท

18 - 22 ก.พ. 59
13 - 17 เม.ย. 59

32,999 บาท

32,999 บาท

31,999 บาท

8,000 บาท

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท –
หาดจิมบารัน
(-/-/D)

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์ รูด้าอินโดนีเซีย เทีย่ วบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินจาการ์ ต้าเพื่อแวะต่อเครื่ องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการู ดา้ อินโดนี เซี ย เที่ยวบิน GA408
(อาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
นําท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู ซึ่ งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร
เป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริ ส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและ
แบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

06.35 น.
09:55 น.
11:25น.
14:25 น.

ค่า

วันทีส่ อง

บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกลั – วัดเบราตาน (วิหารกลางนา้ ) –วัดเม็งวี – ช็อปปิ้ งคูต้า
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นบาตูบูลนั ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์ บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู ้ระหว่างความดี
แทนด้วยสิ งโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่ งความชัว่ เป็ นการต่อสู ้กนั ที่ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด แสดงให้เห็ น
ถึ งความเชื่ ออย่างหนึ่ ง ของชาวบาหลี ที่ เชื่ อว่าเมื่ อมี ค วามดี แล้วย่อมมี ความชั่ว ดัง เมื่ อมี หยินแล้วต้องมี หยาง
เพื่อให้ชีวติ นั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล ระหว่างทางพบกับความอลังการของ
ไม้แกะสลักมากมายเป็ นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้ อไปประดับบ้านหรื อสปาแบบบาหลีทวั่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
ชมต้นนํ้าทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์
อุรุด านู ซึ่ ง งดงามไปด้วยพันธุ์ ไ ม้และดอกไม้ ท่ ามกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนั้นนําท่ า นเดิ นทางชมวัดที่
สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดี ตเป็ นวัดหลวงของกษัตริ ย ์แห่ งราชวงศ์เม็งวี ใช้
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระนํ้า
ล้อมรอบ บริ เวณวัดอันงดงาม หลังจากนั้นอิสระช็อปปิ้ งย่านคูต้า

กลางวัน

เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

โรงงานผลิตผ้ าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดิ นทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิ ต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิ ตการทําผ้า
บาติกแบบาหลี เป็ นงานฝี มือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนําเสื้ อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็ น

(B/L/D)

กลางวัน

19.40 น.
20.00 น.
เย็น

ของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจําหน่ายทัว่ โลก จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง
1,500 เมตร และเป็ นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุ บเขา อากาศเย็นตลอดปี
หลังอาหารนําท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิ ด
จากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยูด่ า้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ นอยู่ มีความสู ง
เหนือระดับนํ้าทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้างใน
ศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่านั้น ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ นํ้ามาจากภูเขาไฟ
ซึ่ งชาวบาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มีความเชื่ อว่า เมื่อใครได้อาบนํ้าศักดิ์ สิทธิ์ นี้ จะสามารถรั กษาโรคภัยและจะทําให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและ
มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ น
เขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งย่ านอูบุด แหล่งกําเนิ ดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย สนุกกับการต่อราคาซื้ อของฝากกับแม่คา้ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนพาซาร์
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองยอร์ กยาการ์ ต้า โดยสายการบิน การู ด้าอินโดนีเซีย GA 255
เดินทางถึงเมืองยอร์ กยาการ์ ต้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

วังสุ ลต่ าน – พระราชวังวอเตอร์ พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําท่านชม วังสุ ลต่ าน ที่เต็มไปด้วยสิ่ งของลํ้าค่าในวังและเครื่ องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะ
ลี้ภยั และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่ องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่ งลํ้าค่า
สมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็ นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ที่
ประตูวงั จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์ พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจาก
พระราชวังทัว่ ไป เนื่ องจากโดยบริ เวณรอบของวังจะมี น้ าํ ล้อมรอบวัง และมี ค วามสวยงามแตกต่ างกันจาก
พระราชวังอื่น ๆ ซึ่ งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยูอ่ าศัยใกล้กบั แหล่งนํ้า และอยูต่ ามซอกซอย และใต้
ดิน เพื่อความสงบร่ มเย็นในการดํารงชีวติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็ นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและ
สร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็ นพุทธสถานที่
สําคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดี ยวกับนครวัดในเขมร สร้ างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่ ง
ปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถื อศาสนาพุท ธนิ ก ายมหายานใช้หินจํานวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรื อ
ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจํานวนแรงงานมหาศาลเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยูใ่ ต้เถ้า
ถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผูค้ นไปอยูท่ างชวาตะวันออก
บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่ มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดทั ช์ปกครอง
ชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิ ดโดยกลุ่มผูต้ ่อต้านซู อาร์ โต้จนได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการ
บูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนมาริโอโบโร่

กลางวัน

(B/L/D)

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

วัดพรามนันต์ – ยอร์ กยาการ์ ต้า – จาการ์ ต้า – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็ นตํานานเร้นลับแห่ง
เทพเจ้าฮินดูท้ งั สามชมต้นกําเนิดรามายนะและเจดียส์ ามองค์ที่เรี ยงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไป
ด้วยสถาปั ตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตาํ นานเทพแห่งฮินดู
12.10-13.30 น. เดินทางสู่ กรุ งเทพ แวะต่ อเครื่องทีจ่ ากาต้ าร์ เทีย่ วบินที่ GA 207
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้ าร์ สู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ GA 864
20.10 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าํ หนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง
ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
ค่าทําเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
ค่านํ้าหนักที่เกินพิกดั
ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน

หมายเหตุ
**ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผูโ้ ดยสารจะต้องชําระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม
ตามความเป็ นจริ ง
**บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
การจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สําหรับการจองทัวร์

2. กรุ ณาส่ งสําเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสํารองที่นงั่ สายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า
3. ชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ ามัดจาทัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาํ การจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาํ ระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กําหนดให้ตอ้ งชําระ เนื่องจากจะทําให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาํ การ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาํ เนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่
ว่าจะในกรณี ไดก็ตาม เนื่ องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ ยว สายการบิ น และ ตัวแทนการท่องเที่ ยวในต่างประเทศ ซึ่ ง ไม่อาจรั บผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตาราง
บิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความ
ล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่ องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

