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มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพราหมนันต์
วังสุ ลต่ าน
ภูเขาไฟคินตามานี
ตานาห์ ล็อต

1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดสร้ างจากหินภูเขาไฟ
มรดกโลก เป็ นทีส่ ิ งสถิตของเทพเจ้ าผู้ยงิ่ ใหญ่ ท้งั สามของศาสนาฮินดู
พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์ แรกจนกระทัง่ องค์ ปัจจุบัน
วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสี ยง
จุดชมวิวทีง่ ดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลทีย่ งิ่ ใหญ่ ตัดกับโขดหิน และคลืน่ ยักษ์ ทถี่ าโถมเข้ าหชายฝั่ง
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วันแรก
03.30 น.

06.35 น.
10.10น.
12.10น.
13.30น.

คํ่า

สนามบินสุ วรรณภูม-ิ กรุงเทพฯ - จาการ์ ต้า – ยอร์ คยาการ์ ต้า-วัดพราหมนันท์ -ศูนย์ เครื่องเงิน
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์ รูด้าอินโดนีเซีย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริ การ
ตลอดรายการ
ออกเดินทางสู่ จาการ์ ต้า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
เดิทางถึงสนามบินจาการ์ ต้า ** รอเปลีย่ นเครื่อง **
แวะเปลีย่ นเคริ่องเพือ่ เดินทางต่ อ สู่ ยอร์ คยาการ์ ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208
ถึงสนามบินยอร์ คยาการ์ ต้า “ย็อกยาการ์ ตา” เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 11 ล้านคน พรั่ งพร้ อมด้วยเสน่ ห์ทางวัฒนธรรม
หลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธและฮินดูที่งดงาม (จากศตวรรษ
ที่ 8, 9 และ 10) ซึ่ งสามารถพบเห็นได้ในบริ เวณตัวเมือง และเป็ นที่สืบทอดของท่วงทํานองเสนาะของ กาเมลัน (ดนตรี กา
เมลัน คื อ ดนตรี ที่ให้ความรู ้สึกโอ่อ่าและลึกลับ แต่งขึ้ นเพื่อเล่นในหอดนตรี ในบ้านเรื อนขุนนาง ประกอบ ด้วยเครื่ อง
ดนตรี 5 ถึง 40 ชนิ ด)จากนั้นนําท่านชม วัดพราห์ มนันต์ ได้ รับการยกย่ องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 ...
หมู่วหิ ารแห่ งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็ จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปี กาตัน(ทายาทผูส้ ื บทอดราชวงศ์สัน
ชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่ งนี้ มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลัง
ใหญ่ สุด สามหลังเรี ยงจากเหนื อจรดใต้คื อ จันดี ศิ ว ะ มหาเทวา สู ง 47
เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คื อ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ
จันดี พรหมมา (ทางใต้ ) ฝั่ งตรงข้ามทางตะวันออกคื อวิหารเล็ก ๆ ที่ ครั้ง
หนึ่ งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ
(นนที) หงส์ ของพระพรหม(ฮัสมา) และครุ ฑของพระวิษณุ ปั จจุบนั เหลือ
แต่ นนที ใกล้ประตูทางเหนื อและใต้ของพื้นที่ ส่วนกลางซึ่ งมีกาํ แพงล้อมรอบคื อวิหารราชสํานักสองหลังซึ่ งมีกาํ แพง
ล้อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลังซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนกัน สู งราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวาย
แด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึ่งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่ างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ตํานานท้องถิ่นกล่าวว่ารอรอ
จองกรังเป็ นเจ้าหญิงที่ถกู สาปโดยคู่หมายที่ไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวัดให้เสร็ จในหนึ่ งคืน และทําลายผลงาน
ที่เกือบเสร็ จสิ้ นของเขาด้วยการตําข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึ่ งเป็ นสัญญาณของเช้าวันใหม่ เมื่อรู ้ว่าถูกหลอกฝ่ ายชายโกรธ
มากและสาปให้นางเป็ นหิ น ตามตํานานหญิงสาวยังคงอยู่ที่นี่ในหอเหนื อของวิหารในรู ปสลักของนางทุรคาชายาของ
พระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของอกัสตียะ “พระอาจารย์ ของเทพเจ้ า” หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่ ง
พระศิวะมีเศี ยรเป็ นช้าง หันไปทางตะวันตก และพระศิวะสู ง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก) ... จากนั้นนําท่านสู่
ศูนย์ เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิ ตการทําเครื่ องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝี มือที่ประณี ต
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พกั Grand Tjokro Yogyakarta Hotel
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วันทีส่ อง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดเมนดุท - พระราชวังสุ ลต่ าน–พระราชวังนํา้ –ช้ อปปิ้ งถนนมาลิโอโบโร่ สนามบิน ยอร์ คยาการ์ ต้า -บาหลี
เช้ า

เที่ยง

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่
พัก นําท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ มหาเจดีย์
บุ โ รพุ ท โธ หรื อ บรมพุ ท โธ (BOROBUDUR) องค์ การ
ยูเ นสโกได้ ป ระกาศให้ บุโรพุ ทโธเป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ.
2534 บุ โ รพุ ท โธ เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
ประเทศอินโดนี เซี ย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่ างจาก
ยอกยาการ์ ตาไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อราว 40 กิ โลเมตร
สร้างขึ้ นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็ นศา
สนสถานของศาสนาพุทธนิ กายมหายาน ถ้าไม่ นับนครวัด
ของกัมพูชาซึ่ งเป็ นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธ บุ โรพุทโธจะเป็ นศาสนสถานของศาสนา
พุทธที่ใหญ่ ที่สุดในโลก บุโรพุทโธสร้างขึ้ นโดยกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็ นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้าง
ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 7-9 หรื อ พุทธศักราช 1393 บุโรพุทโธ
สร้ า งด้ ว ยหิ น ภู เ ขาไฟประมาณ 2 ล้ านตารางฟุ ต บนฐาน
สี่ เ หลี่ ย ม กว้า งด้า นละ 121 เมตร สู ง 403 ฟุ ต เป็ นรู ปทรง
แบบปิ รามิด มีลานเป็ นชั้นลดหลัน่ กัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็ นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็ นลานวงกลม และ
บนลานกลมชั้นสูงสุ ดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็ นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็ นชั้นๆลดหลัน่ กันไป หาก
มองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่ วนด้วยกัน
คื อ ฐานสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส รองรั บองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดิ นตามเส้นทางแสวงบุ ญเก่าแก่ จากทางตะวันออก ก้าวขึ้ น
อนุสรณ์สถานที่ลดหลัน่ เป็ นชั้น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารู ปนูนแกะสลักและรู ป
ปั้นทุกชั้นล้วนเป็ นส่ วนสําคัญขององค์รวม บุโรพุทธมีท้ งั หมดสิ บชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่ อของพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพตํ่าสุ ด)รู ปภพ (ภพกลาง) และอรู ปภพ (ภพสูงสุ ด) รู ปนูนแกะสลักชั้นล่างสุ ด แสดง
ให้เห็นถึงความปี ติของโลกนี้และการถูกทําโทษ... จากนั้นนําชมพทธสถานอีกแห่ งหนึ่ งที่ วัดเมนดุท (Mendut) ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปนัง่ ห้อยพระบาทที่งดงามที่ สุด ซึ่ งขนาบข้างด้วยรู ปสลักพระโพธิ สัตว์ อวโลกเตศวร และพระ
โพธิ สตั ว์วชั รปาณี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุ ลต่ าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่ งของลํ้าค่าในวังและเครื่ องใช้ต่างก่อนที่
กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะลี้ภยั และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่ องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุ
และสิ่ งลํ้า ค่ า สมัย ก่ อ น ประวัติ ต่ า งๆ ที่ มีค วามเป็ นมาน่ า ศึ กษาและมี ค่ าของอารยะธรรมชวา ... จากนั้นนํา ท่ า นชม
พระราชวังนํา้ (Water Palace) เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของสุ ลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกํานัลในว่ายนํ้า
เล่นเบิกบานสําราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุ ลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่ วน
สระว่ายนํ้าของมเหสี และธิ ดาของสุ ลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวนขนาดใหญ่ที่ยงั คงความสวยงาม
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เย็น
20.30 น.
22.50 น.

จากนั้นนําท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่ งจําหน่ายสิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่ องจักรสาน ภาพวาด
ผ้าบาติก กล่าวได้วา่ เป็ นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะมีโอกาสได้ศึกษาชี วิตความเป็ นอยู่ของคน
ชวาอีกด้วย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เดนพาร์ ซ่า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซี ย เที่ยวบินที่ GA 254
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
“บาหลี” ตั้งอยูเ่ กือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซี ย มีพ้ืนที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้าน
คน ท่าอากาศยานนานาชาติต้ งั อยูท่ ี่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซี ย
ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งได้สืบทอดต่อกันมาเป็ น
เวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นจํานวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่ งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการ
ดําเนินชีวิตของคนบาหลีดว้ ยวิธีการกสิ กรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ทวั่ โลกรู ้จกั
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

โรงแรมที่พกั Mercure Bali Harvestland

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ –
วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด เซ็นเตอร์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั พร้อมรับอากาศบริ สุทธิ์ ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรกของ
เมืองสวรรค์แห่ งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็ อง ด๊ านซ์ (BARONG
DANCE) เป็ นเรื่ องราวการต่อสูร้ ะหว่างความชัว่ และความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มี
ลักษณะเป็ นตัวสิ งโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ ายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็ องมีอาํ นาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่ วน
คู่ปรับของบาร็ อง คือ รังดา ราชินีแห่ งนรก ซึ่ งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละครบาร็
องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและ
ความชัว่ เสมอ สําหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสูข้ องชีวิต...นําท่าน
ชม ศูนย์ ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รู ปแบบ และสี สนั ของผ้า ซึ่ งมีความ
แตกต่างจากผ้าบาติกทัว่ ไป จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟ
บาร์ ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ่ง
ในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์น้ ี เป็ นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่าง
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คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เที่ยง

สวยงาม บริ เวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟดาเนา บาร์ ตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยูบ่ นหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงาน
กาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้ อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง ... นําท่านสู่ วัดเตียร์ ตา อัมปี ล (TIRTA
EMPUL TEMPLE) วัดนํา้ พุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่ า วัดตัมปะก์ ซีริง (TEMPAK SILING) วัดแห่งนี้
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณหมู่บา้ นตัมปะก์ซีริง ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผยู ้ ิ่งใหญ่ของเบอดูลใู ช้เวทมนต์แกะสลัก
อนุสรณ์สถานในชัว่ คืนด้วยเล็บมือตน สิ่ งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณี ปลงพระศพ
ของราชวงศ์ (ซึ่ งจะทําให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนางสนมผูว้ ายชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่ อนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ยงั มีน้ าํ ผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อนํ้า
อมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่ งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่านํ้าในสระมีอาํ นาจในการรักษา
โรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชําระร่ างกายให้บริ สุทธิ์ หลังจากถวายเครื่ องบัดพลีแก่
เทพเจ้าแห่งสระนํ้าแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ้ากันคนละด้าน แม้น้ าํ จะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัว
วิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง กระเป๋ าหนัง
ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมือง ระหว่างทาง
ท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย
เหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบุด เป็ นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝาก
ราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วัดเม็งวี – เบดูกลั ป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลนั ดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั นําท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วดั แห่งนี้เคยเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักรเรื องอํานาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมือง
ล้อมรอบเป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก … จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั ” ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บา้ น ที่สวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขา ชมสวนดอกไม้
นานาชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรื อ
เรี ยกสั้นๆ ว่า วัดอูลนั ดานู บราตัน ที่อยูใ่ นระดับความสู ง 4,300 ฟุต
จากระดับนํ้าทะเล ตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางนํ้าริ มทะเลสาบบราตัน มีฉาก
หลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ ด้วยปุยเมฆสี ขาว วัดนี้สร้าง
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาํ พิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู
รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพย แห่งสายนํ้า ไม่สามารถเดินข้ามไปยัง
วัดได้ มีลกั ษณะเด่นตรงศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วย
ฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)
เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งมีรีสอร์ทให้
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นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็น
วิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่ อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้
ยังเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทางนํ้าสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ าํ การล่องเรื อ
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่ งนี้ ต้ งั อยู่เหนื อผืนดินบนแท่นหิ นซึ่ ง
เกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสี ดาํ และเถาไม้เลื้อยเหนื อหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณี ต
ของจี น คูหาที่ รายรอบวัดคื อที่ อาศัยของงูศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุ ญาตให้เข้าไปข้างในได้
เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านั้น แต่นกั ท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนี ยภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้
กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็ นที่รู้จกั ในนาม ตานะห์ ล็อต หรื อ “ดินแดนในทะเล”
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่ านด้วยอาหารทะเล
ท่ ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ ตกดิน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เย็น

วันที่ห้า
เช้ า

ช้ อปปิ้ งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ ต้า – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่แหล่งช้อปปิ้ งย่าน

13.55 น.
14.55 น.
16.40 น.
20.10 น.

คูต้า เซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่ น ROXY, VERSACE, POLO,
ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ ได้ เวลาสมควร นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจากเดนพาร์ ซา โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย สู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ GA 411
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า ...รอเปลีย่ นเครื่อง...
ออกเดินทางจากจาการ์ ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมกิ รุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***
หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ คร้ งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
กําหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มตี ียง

พักเดี่ยว

27-31 ก.ค. 59

32,900.-

31,900.-

30,900.-

7,500.-

3-7 , 17-21, 24–28 ส.ค. 59

32,900.-

31,900.-

30,900.-

7,500.-

พิเศษ...ว ันแม่
10–14 ส.ค. 59

32,900.-

31,900.-

30,900.-

7,500.-

7-11, 14-18, 21-25 ก.ย. 59

31,900.-

30,900.-

29,900.-

6,500.-

5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ต.ค. 59

31,900.-

30,900.-

29,900.-

6,500.-

20-24 ต.ค. 59

33,900.-

32,900.-

31,900.-

6,500.-
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2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย. 59

32,900.-

31,900.-

30,900.-

6,500.-

1-5, 8-12 ธ.ค. 59

34,900.-

33,900.-

32,900.-

6,500.-

14-18, 21-25 ธ.ค. 59

32,900.-

31,900.-

30,900.-

6,500.-

29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560

40,900.-

39,900.-

38,900.-

12,000.-

อัตราค่าบริการนีร้ วม

.

 ค่ าตัว๋ เครื่องบินไป–กลับ สายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย, ค่ าธรรมเนียมภาษีนํ้ามัน และค่ าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียก
เก็บ และค่ าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่ เกินท่ านละ 30 ก.ก.

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่ าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว ค่ าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่ าอาหาร, เครื่องดืม่ ตามที่ระบุใน
โปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม





ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 30 กก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ถ้าต้องการ)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + หัวหน้ าทัวร์ 2 USD/คน/วัน + ค่ าทิปคนขับ 1 USD/คน/วัน (**รวมทิปตลอดการเดินทาง
1 ท่ านจ่ ายทิป 25 USD/ท่ าน ***)

เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง *และชําระส่ วนที่เหลือ ทั้งหมดก่ อน
การเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกําหนด *

หมายเหตุ
>>
>>

>>

>>
>>
>>

การสํารองที่นงั่ จะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สาํ เนาการชําระค่าบริ การและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรื อเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทาํ ให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ หรื อนําคณะเดินทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มี
ผูด้ ูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ข้ ึนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน
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กระทบกับราคาทัวร์หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ าํ มัน หรื อภาษีสนาม บินต่างๆ / หรื อ รัฐบาล
ของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
กรณี ที่ท่านชําระมัดจําหรื อชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะ
วันทําการทางบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริ ง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณี ยกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่ วย
ต้องนําส่ งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่ องกับสายการบินและโรงแรมที่พกั
และต้องรอฟั งผลตอบรับว่าสามารถทําเรื่ องคืนได้
หรื อไม่กรณี ที่ชาํ ระค่าใช้จ่ายเป็ นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดําเนินการจ่าย
บัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรี ยกเก็บ
อนึ่ งตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรมที่พกั เป็ นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง

