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กําหนดการเดิ นทาง
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ –ศูนย์เครื่องเงิ น
ช้อปปิ้ งมาลิ โอโบโร่
04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4
ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิ นการ์รดู ้าอิ นโดนี เซีย เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
พร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ
06.35 น. ออกเดินทางสู่จาการ์ตา้ โดยสายการบิ น การ์รดู ้า อิ นโดนี เซีย
เที่ยวบิ นที่ GA 865 ( สายการบินมี บริการอาหารร้อน และเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ งบิน )
10.10 น. เดินทางถึงสนามบินจาการ์ตา้ ** รอเปลีย่ นเครือ่ ง **
12.10 น. แวะเปลีย่ นเคริอ่ งเพื่อเดินทางต่อ สู่ยอร์คยาการ์ตา้ โดยเที่ยวบิ นที่ GA208
( สายการบินมี บริการอาหาร และเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ งบิน )
13.30 น. ถึงสนามบิน ยอร์ค ยาการ์ต้ า “ ย็อ กยาการ์ต า ” เป็ น เมือ งแห่ งประวัติศ าสตร์ มีป ระชากรอาศัย อยู่
ประมาณ 11 ล้านคน พรังพร้
่ อมด้วยเสน่ หท์ างวัฒนธรรมหลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธ
และฮินดูท่งี ดงาม (จากศตวรรษที่ 8, 9 และ 10) ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในบริเวณตัวเมือง และเป็ นที่สบื
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ทอดของท่วงทํานองเสนาะของ กาเมลัน (ดนตรีกาเมลัน คือ ดนตรีทใ่ี ห้ความรูส้ กึ โอ่อ่าและลึกลับ แต่งขึน้
เพื่อเล่นในหอดนตรีในบ้านเรือนขุนนาง ประกอบ ด้วย
เครื่องดนตรี 5 ถึง 40 ชนิ ด)จากนัน้ นํ าท่ านชม วัด พ
ราห์ ม นั น ต์ ได้ ร บั การยกย่ อ งเป็ นมรดกโลกจาก
UNESCO ในปี 1991 หมู่ วิ ห ารแห่ ง ปรัม บานั น ของ
ฮิ นดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปี
กาตัน(ทายาทผู้ส ืบทอดราชวงศ์ส นั ชัย) ลานตรงกลาง
ของโบราณสถานแห่งนี้มสี งิ่ ปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คอื จันดี ศิวะ
มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา
(ทางใต้) ฝั ง่ ตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ทีค่ รัง้ หนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละ
องค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของพระพรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปั จจุบนั เหลือแต่ นนที
ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพืน้ ทีส่ ่วนกลางซึง่ มีกําแพงล้อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลังซึง่ มีกําแพง
ล้อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลังซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์
ใหญ่ สุด เพื่อถวายแด่พ ระศิวะ มีอีก ชื่อหนึ่ งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วหิ าร
ทัง้ หมด ตํานานท้องถิน่ กล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็ นเจ้าหญิงทีถ่ ูกสาปโดยคู่หมายทีไ่ ม่ได้รกั กัน นางขอให้
ฝ่ ายชายสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งคืน และทําลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ้นของเขาด้วยการตําข้าวกระเดื่อง
ก่อนเวลาซึง่ เป็ นสัญญาณของเช้าวันใหม่ เมือ่ รูว้ ่าถูกหลอกฝ่ ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็ นหิน ตาม
ตํานานหญิงสาวยังคงอยูท่ น่ี ่ใี นหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหอ
อีกสามหลังมีรปู สลักของอกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระ
ศิวะมีเศียร
เป็ นช้าง หันไปทางตะวันตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก) ... จากนัน้ นํ าท่านสู่
ศูนย์เครื่องเงิ น ท่านจะได้ชมการสาธิตการทําเครือ่ งเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมอื ทีป่ ระณีต
จากนั น้ นํ าท่ านไปยัง ถนนสายวัฒ นธรรม มาลิ โอโบโร่ ซึ่ง จําหน่ ายสิน ค้ าหัต ถกรรมต่ างๆ เช่ น
เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่ง เราจะ
มีโอกาสได้ศกึ ษาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนชวาอีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
โรงแรมทีพ่ กั Grand Tjokro Yogyakarta Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สอง พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังนํ้า – มหาเจดียบ์ โุ รพุทโธ – วัดเมนดุท – ช้อปปิ้ งถนนมาลิ โอโบโร่
สนามบิ น ยอร์คยาการ์ต้า –บาหลี (บิ นภายในประเทศ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั (2)
นํ าท่ านไปชม Kraton Yogyakarta หรือ “พระราชวัง สุล ต่ าน” ที่เต็ม ไปด้ว ยสิ่งของลํ้าค่ าในวังและ
เครื่อ งใช้ ต่ างก่ อ นที่ก ษัต ริย์อ งค์ สุ ด ท้า ยจะลี้ภ ัย และเปลี่ย นการปกครอง ชมวัง เมกะลัง และเครื่อ ง
บรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิง่ ลํ้าค่าสมัยก่อน ประวัตติ ่างๆ ทีม่ คี วามเป็ นมาน่ าศึกษา
และมีค่าของอารยะธรรมชวา ... จากนัน้ นํ าท่านชม พระราชวังนํ้า (Water Palace) เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน
ของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกํานัลในว่ายนํ้าเล่นเบิกบานสําราญใจ โดยมีอาคารที่
ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายนํ้าของมเหสี และ
ธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวนขนาดใหญ่ทย่ี งั คงความสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นํ าท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ มหาเจดี ย์บุโรพุท โธ หรือ บรมพุ ทโธ (BOROBUDUR)
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็ นมรดกโลก ในปี 2534 บุโรพุทโธ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่ม ี
ชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ อยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้น ระหว่ างปี 12931393 โดยบุ โ รพุ ท โธเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุ ท ธ
นิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็ นทัง้ ศา
สนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโร
พุทโธจะเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ ใหญ่ ที่สุด
ในโลก บุ โ รพุ ท โธสร้างขึ้น โดยกษัต ริย์แ ห่ ง ราชวงศ์ ไ ศ
เลนทร์ เป็ น สถู ป แบบมหายาน สัน นิ ษ ฐานว่ าสร้างราว
คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 บุโรพุทโธ
สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุ ต บนฐาน
สีเ่ หลีย่ ม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 40. ฟุต เป็ นรูปทรง
แบบปิ รามิด มีลานเป็ นชัน้ ลดหลันกั
่ น 8 ชัน้ และใน 8 ชัน้
นัน้ 5 ชัน้ ล่างเป็ นลาน 4 เหลีย่ ม 3 ชัน้ บนเป็ นลานวงกลม
และบนลานกลมชัน้ สูงสุดมีพระสถูปตัง้ สูงขึน้ ไปอีก 31.5
เมตร เป็ นมหาสถูปทีร่ ะเบียงซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆลดหลันกั
่ น
ไป หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุ โรพุ ทโธ คือสถู ป
ซึง่ เป็ นรูปแบบของจักรวาลทีม่ สี ่วนประกอบในแนวตัง้ สามส่วนด้วยกันคือ ฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั รองรับองค์
สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออก ก้าวขึน้ อนุ สรณ์สถานทีล่ ดหลัน่
เป็ นชัน้ ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูปนู นแกะสลักและรูปปั ้นทุกชัน้
ล้วนเป็ นส่วนสําคัญขององค์รวม บุโรพุทธมีทงั ้ หมดสิบชัน้ แทนภพทัง้ สามของจักรวาลตามความเชื่อของ
พุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพตํ่าสุด)รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนู น
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แกะสลักชัน้ ล่างสุด แสดงให้เห็นถึงความปี ตขิ องโลกนี้และการถูกทําโทษ... จากนัน้ นํ าชมพุทธสถานอีก
แห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท (Mendut ) ภายในประดิษ ฐานพระพุ ทธรูปนัง่ ห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่ง
ขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสตั ว์วชั รปราณี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
20.30 น. ออกเดินทางสู่เดนพาร์ซ่า โดยสายการบิน การ์รดู ้า อิ นโดนี เซีย เที่ยวบิ นที่ GA 254
(สายการบินมี บริการขนมของว่าง บนเครือ่ งบิน )
22.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงรู ะห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
“บาหลี ” ตัง้ อยู่ เ กื อ บกึ่ง กลางของหมู่ เ กาะอิน โดนี เ ซีย มีพ้ื น ที่ป ระมาณ 5,620 ตารางกิ โ ลเมตร
ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตงั ้ อยู่ทเ่ี มืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลี
เป็ นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มคี วามสวยงามด้วยธรรมชาติท่ผี สมผสานกันอย่างลงตัว
กับวัฒนธรรมทีไ่ ม่เหมือนใคร ซึง่ ได้สบื ทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
เป็ น จํานวนมาก เช่ น วัด และวัง ซึ่งมีค วามโดดเด่ น ทางสถาปั ต ยกรรม รวมถึง แหล่ งท่ อ งเที่ย วทาง
ธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทัง้ ผืนป่ าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ และการดําเนินชีวติ
ของคนบาหลีดว้ ยวิธกี ารกสิกรรมแบบดัง้ เดิม บาหลีกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีท่ วโลกรู
ั่
จ้ กั
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

บาร็องแดนซ์ – ศูนย์ผา้ บาติ ก – หมู่บ้านคิ นตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคิ นตามานี )
โรงงานกาแฟ – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อุบดุ เซ็นเตอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั (5)
นําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องแด๊นซ์
(BARONG DANCE) เป็ นเรือ่ งราวการต่อสูร้ ะหว่างความชัวและความดี
่
บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มีลกั ษณะเป็ นตัว
สิงโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ ายสองคนว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอํานาจใน
การรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซีง่ ชาว
บาหลี รูส้ กึ หวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่
สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความ
ดีและความชัวเสมอสํ
่
าหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คอื ภาพสะท้อนการต่อสูข้ องชีวติ ...นําท่านชม ศูนย์
ผ้าบาติ ก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนั ของผ้า ซึง่ มีความแตกต่างจากผ้าบาติก
ทัวไป
่ จากนัน้ นําท่านเดินทางขึน้ สู่ หมู่บ้านคิ นตามานี ทีม่ อี ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึง่ อยู่
บริเวณหมู่บา้ นคินตามานี ตัง้ อยูบ่ นระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขา
ไฟกูนุงบาร์ตูรน์ ้ี เป็ นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ ปี
ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึง่ เกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึง่
มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดและตัง้ อยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟทีย่ งั คุกรุ่น จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชม
ขัน้ ตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง ... นํ าท่านสู่ วัดเตี ยร์ตา อัมปี ล
(TIRTA EMPUL TEMPLE) วัด นํ้ า พุ ศ ั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ ง คนไทยมัก จะเรี ย กกั น ว่ า วัด ตั ม ปะก์ ซี ริ ง
(TEMPAK SILING) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซรี งิ ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหา
เสนาบดีผยู้ งิ่ ใหญ่ของเบอดูลใู ช้เวทมนต์แกะสลักอนุ สรณ์สถานในชัวคื
่ นด้วยเล็บมือตน สิง่ ปลูกสร้างนี้คอื
อนุ สรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึง่ จะทําให้กษัตริย์ ราชินี และ
นางสนมผู้วายชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ ปั จจุบนั นี้ยงั มีน้ํ า
ผุดขึน้ มาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึน้ ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อนํ้ าอมฤตชุบชีวติ
นักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่านํ้ าในสระมีอํานาจในการรักษา
โรคภัยต่ างๆ จึงได้มกี ารต่อท่ อออกมาลงในบ่ อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชําระร่างกายให้บริสุทธิ ์ หลังจาก
ถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระนํ้ าแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ้ ากันคนละด้าน แม้น้ํ าจะมา
จากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธกี รรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีต
ประธานาธิบดีอินโดนี เซีย ที่ต งั ้ อยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิห าร จากนัน้ อิส ระให้เวลาท่ านได้เลือ กซื้อสินค้า
พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ
ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซี ยน” สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบ
เห็นชีวติ ชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางทีร่ ถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวติ ความเป็ นอยูท่ เ่ี รียบง่าย
เหมือนเช่นอดีต ตลอดสองข้างทาง นํ าท่ านช้อ ปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เซ็นเตอร์ เป็ นศูนย์กลางของงาน
ศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบทีใ่ ครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมา
ทีน่ ่ี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า
วัดเม็งวี – เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลนั ดานู – วิ หารตานะห์ ล็อต – หาดจิ มบาลัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั (8)
นํ า ท่ า นสู่ วัด เม็ ง วี (วัด ตามัน อายุ น ) ที่ ว ัด แห่ ง นี้ เ คยเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอํานาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกล
เกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็ นที่
เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางสู่เทือกเขาที่มอี ากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทื อกเขา เบดู
กัล” ผ่านชมไร่ผกั , ผลไม้เมืองหนาว และหมูบ่ า้ น ทีส่ วยงามที่
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ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า วัดอูลนั ดานู บรา
ตัน ทีอ่ ยูใ่ นระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ้ าทะเล ตัง้ อยูบ่ ริเวณกลางนํ้าริมทะเลสาบบราตันความ
สูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ้ าทะเล ตัง้ อยูบ่ ริเวณกลางนํ้ าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางช่วงถูกคันด้
่ วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาํ พิธที างศาสนาพุทธ
และฮินดู รวมทัง้ อุทศิ แด่เทวี ดานู เทพย แห่งสายนํ้า ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลกั ษณะเด่นตรง
ศาลาซึง่ มีหลังคาทรงสูงทีร่ ยี กว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชัน้ สวยงามมากท่านจะได้สมั ผัสกับ
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี

วัดแห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบทีม่ มี นต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนา
ขัน้ บันไดทีค่ ่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็ นทะเลสาบทีม่ ชี ่อื เสียง ซึง่ มีรสี อร์ทให้นกั ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวทีส่ วยงามของ
ยอดเขาคินตามานี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรือ่ ยไปจนถึงทางทิศตะวันออก
นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทางนํ้าสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ํ า การล่องเรือ .....นําท่านเดินทาง
สู่จดุ ชมวิวทีง่ ดงามทีส่ ุดของเกาะบาหลี ที่ วิ หารตานะห์ ล็อต
วัดแห่งนี้ตงั ้ อยูเ่ หนือผืนดินบนแท่นหินซึง่ เกิดจากการถูกคลื่น
กัดเซาะ หอสีดําและเถาไม้เลือ้ ยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต
ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาทีร่ ายรอบวัด
คือทีอ่ าศัยของงูศกั ดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ อยูอ่ ย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน
อนุ ญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านัน้
แต่
นักท่องเทีย่ วสามารถขึน้ ชมทัศนียภาพทีง่ ามจับตายามอาทิตย์
ลับขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้กนั สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ เป็ นทีร่ จู้ กั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วย
อาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ช้อปปิ้ งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบิ นบาหลี – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั (11)
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เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางกลับสู่แหล่งช้อปปิ้ งย่านคูต้าเซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ชอ็ ปปิ้ งอย่างจุใจ
กับสินค้าแบรนด์เนมทัง้ หลายอาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย
ในราคาทีค่ ุณพอใจ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากเดนพาร์ซา โดยสายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ เทีย่ วบินที่ GA407
(สายการบินมี บริการอาหาร และเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ งบิน )
ถึงสนามบินจาการ์ตา้ ...รอเปลีย่ นเครือ่ ง...
ออกเดินทางจากจาการ์ตา้ โดยเทีย่ วบินที่ GA 864 (สายการบินมี บริการอาหาร และเครือ่ งดื่ม
บนเครือ่ งบิน )
ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

********************************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว

7-11,19-23,26-30 กรกฎาคม 2560

32,900

31,900

30,900

7,000

2-6,11-15,16-21,23-27 สิ งหาคม

32,900

31,900

30,900

7,000

6-10,13-17,20-24,27-30 กันยายน

32,900

31,900

30,900

7,000

4-8,11-15,19-24,20-24,25-29 ตุลาคม

31,900

30,900

29,900

6,500

1-5,8-12,15-19,22-26 พฤศจิ กายน

31,900

30,900

29,900

6,500

6-10,7-12 ธันวาคม

32,900

31,900

30,900

7,000

13-17 ธันวาคม

31,900

30,900

29,900

6,500

*****หากท่านที่ต้องออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า*****

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป–กลับ สายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามัน และค่าภาษีสนามบิน ที่
สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน/ห้อง)
3.
ค่าอาหาร ,เครือ่ งดื่มตามทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
4.
ค่ารถนํ าเทีย่ วตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่ ามโปรแกรม
5.
มีเจ้าหน้าทีไ่ กด์ไทย เดินทางพร้อมคณะ ตลอดการเดินทาง
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 30 กก.
2.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ถ้าต้องการ)
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 2 USD/คน/วัน + หัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับ 1 USD/คน/วัน (รวมทิปตลอดการ
เดินทาง 1 ท่านจ่ายทิป 25 USD/ท่าน )
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด ***** บัญชีกระแสรายวัน *****
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
***เงือ่ นไขพิเศษสําหรับการจองทัวร์***
1.
คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางไม่มหี วั หน้าทัวร์
2.
คณะเดินทางผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึน้ มีหวั ทัวร์ไทย
3.
กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศ, ซือ้ ตั ๋วรถไฟ, ซือ้ ตั ๋ว
รถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
หมายเหตุ
1.
การสํารองทีน่ งจะเกิ
ั่
ดการยืนยันว่าเดินทาง เมือ่ ท่านแฟกซ์สาํ เนาการชําระค่าบริการและได้รบั การยืนยันจาก
พนักงานขายเท่านัน้
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้
ก็ต่อเมือ่ ไม่
3.
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้ อย 15 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์ บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการ
เดินทางทางบริษทั ฯ
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ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถ้าต้องการ หรือนํ าคณะเดินทางโดยไม่มหี วั หน้ าทัวร์จาก
เมืองไทย แต่มผี ดู้ แู ลเมือ่ ท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีเมื่อเกิดเหตุ จาํ เป็ น สุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้ และจะไม่ รบั ผิด ชอบใดๆ ในกรณี ท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้รบั บาดเจ็บ ที่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
ทุกทีน่ งั ่ มีประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงือ่ นไขอื่นๆระบุตามกรรม
ธรรม์)
อาจมีการปรับเปลีย่ นราคาทัวร์ขน้ึ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีทม่ี อี ตั ราแลกเงินมีการเปลีย่ นแปลง
จนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํ ามัน หรือภาษีสนาม บิน
ต่างๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ
กรณีทท่ี ่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45
วัน โดยนับเฉพาะวันทําการทางบริษทั ฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),
กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่ วยต้องนํ าส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั
และต้องรอฟั งผลตอบรับว่าสามารถทําเรื่องคืนได้หรือไม่กรณีท่ชี ําระค่าใช้จ่ายเป็ นบัตรเครดิตและต้องการ
ยกเลิกท่านต้องยอมรับเงือ่ นไขเกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตทีท่ างธนาคารทําการเรียก
เก็บ อนึ่ ง ตั ๋วเครื่อ งบินและโรงแรมที่พ ัก เป็ นราคาแบบหมู่ค ณะหากต้อ งการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จา่ ย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีอ่ กี ครัง้ ก่อนยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง

