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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 30ธ.ค. - 03 ม.ค. 61 34,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-จาการต์า้-ยอรค์ยาการต์า้-วัดพราหม์นันต-์

ถนนมาลโิอโบโร ่
✈ ✈ O Crystal Lotus Hotel 

2 
พระราชวังสลุตา่น-พระราชวังน ้า-มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-

ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-บาหล ี
O O O Park Regis Hotel 

3 

ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - 

หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีร์

ตาอัมปีล (วัดตัมปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

O O O Park Regis Hotel 

4 
วัดเม็งว-ีเบดกูัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอลูันดานู-วหิาร

ทานาหล็์อต 
O O O Park Regis Hotel 

5 ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – จำกำรต์ำ้ - ยอรค์ยำกำรต์ำ้ – วดัพรำมนนัต ์- ถนนมำลโิอโบโร ่

04.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์G 
สายการบิน กำรร์ูดำ้อนิโดนเีซยี โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร์ ใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

06.35 น. ออกเดนิทางสู ่จำกำรต์ำ้ โดยสายการบนิการร์ูดา้อนิโดนีเซยี เทีย่วบนิที ่GA 865  

09.55 น. ถงึสนามบนิจาการต์า้ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

12.10 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยำกำรต์ำ้ โดยเทีย่วบนิที ่GA208   

13.25 น. ถงึสนามบนิยอร์คยาการ์ตา้ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้…น าท่านสู่

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์…จากนัน้น าทา่นชม วดัพรำมนนัต ์ซ ึง่ไดร้ับการ

ยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วหิารแห่งปรัมบานันของฮนิดู สรา้งเสร็จ
ราวปี 856 เพือ่ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั (ทำยำทผูส้บืทอดรำชวงศส์นัชยั) วหิาร
ปรัมบานัน ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมืองยอกยา ปรัมบานันเป็น

 

มหศัจรรย ์AEC-บำหล+ีมรดกโลก 
บโุรพทุโธ-A  5 วนั 4 คนื (GA)  

โดยสายการบนิการร์ดูา้อนิโดนเีซยี 
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สิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดู

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิโดนีเซยี วหิารแห่งนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังดว้ยกัน คอื องค์
ประธานหลังกลางทีใ่หญ่ทีส่ดุ เด่นทีสุ่ด และสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที่
สรา้งขึน้ถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลังเล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทศิเหนือทีส่รา้งถวายแด่

พระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ี่สรา้งข ึน้ถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมี
เทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึรูปปั้นรูปสลักอีก

มากมาย ซึง่ดว้ยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยิง่ใหญ่อลังการและ
ความส าคญัแห่งรอยอดตีในศาสนาฮนิด.ู. น าทา่นไปยังถนนสายวัฒนธรรมมาลโิอโบโร่ ซ ึง่
จ าหน่ายสนิคา้หัตถกรรมตา่งๆ ของใชข้องฝากทัว่ไป เชน่ กระเป๋า, เสือ้ผา้, เครือ่งจักรสาน, 

ภาพวาด, ผา้บาตกิ กลา่วไดว้่าเป็นแหล่งรวมงานศลิปะทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ ท่านสามารถ
เลอืกซือ้ของฝากในราคาย่อมเยาวไ์ดท้ีน่ี่อกีดว้ย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Crystal Lotus Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงยอรค์ยำกำรต์ำ้  

วนัทีส่อง พระรำชวงัสุลตำ่น-พระรำชวงัน ำ้-มหำเจดยีบ์ุโรพุทโธ-วดัปะวน-วดัเมนดตุ-บำหล-ีเดน

พำซำร ์

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม “Kraton Yogyakarta” หรอื “พระรำชวงัสลุตำ่น” ทีเ่ต็มไปดว้ยส ิง่ของล ้า
คา่ในวัง และเครือ่งใชต้า่งกอ่นทีก่ษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลีภ้ัยและเปลีย่นการปกครอง ชมวัง
เมกะลงั และเครือ่งบรรณาการตา่งๆ และหอ้งเก็บโบราณวัตถแุละส ิง่ล ้าค่าสมัยก่อน ประวัต ิ

ต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา…จากนั้นน าท่านชม 
พระรำชวงัน ำ้ “Tamansari Water Palace”  เป็นสถานทีพ่ักผ่อนของสลุตา่น ภายในมสีระ

ขนาดใหญ่ เพือ่ใหส้าวสรรก านัลในว่ายน ้าเลน่เบกิบานส าราญใจ โดยมอีาคารทีป่ระทับของ
สลุต่านอยู่ใกล ้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนสระว่ายน ้าของมเหส ี
และธดิาของสลุตา่นจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ทีย่ังคงความ

สวยงาม 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดนิทางสู ่มหำเจดยีบ์ุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่
ใหญ่ที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน 

สนันษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพุทธศกัราช 1393 ตัง้อยู่ทางภาคกลางของ
เกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้ับแม่น ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถปูบุโรพุทโธ อันงดงามนัน้รังสรรคข์ ึน้ดว้ยความรัก
ความศรัทธาอย่างเป่ียมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวชิยั ประตมิากรรมแต่ละช ิน้
ไดร้ับการจัดวางอย่างงดงามลงตวัและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือจักรวาล 

โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็น
สีเ่หลีย่มจัตรุัสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีันไดและซุม้ประตขู ึน้สูม่หาเจดยี ์ซ ึง่

มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรง
กลม สว่นฐานของบุโรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ่ 4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมีภาพสลัก
ประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพันกบั

ความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ สว่นนี้จัดอยู่ในขัน้กามภูม ิในสว่นที่
สอง คอืสว่นบนของฐานนัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมีรูปสลักเรื่องราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิ

และชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนี้ถอืเป็นขัน้รูปภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้
จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คือสว่นของฐานกลมที่มีเจดียท์รงระฆังคว ่า 
จ านวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรยีงรายอยู่ 3 ระดบั โอบลอ้มพระเจดยี์

องคใ์หญ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สดุยอดของบุโรพุทโธ จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทางธรรม
แลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบัวผลบิานนัน้
บ่งบอกถงึการรูต้ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไม่ไดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจ

สือ่ใหเ้ห็นถงึความว่าง อันถงึทีส่ดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนี้
ถอืเป็นขัน้อรูปภมู ิทีม่นุษยไ์ม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยเ์ครื่องเงนิ 

ท่านจะไดช้มการสาธติการท าเครื่องเงนิอย่างละเอียด โดยชา่งฝีมือทีป่ระณีต จากนัน้น า
ท่านชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ไดส้รา้งข ึน้เป็นที่ส าหรับเก็บน ้า
ศกัด ิส์ทิธิเ์พือ่ช าระลา้งจติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบุโรพุทโธ จากนัน้น าทา่นชม วดัเมนดทุ 

(Candi Mendut) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แก ่โดยสนันษิฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลีย่กันกับบุโร
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พุทโธ โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น 

Mendut ห่างจากกลุม่วัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ย
เจดีย์ ดา้นในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี้ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซาก
ปรักหักพังจนกระทัง่ไดร้ับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมพีระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ในวัดนี้ 

ซ ึง่ในระหว่างการบูรณะบุโรพทุโธ นักโบราณคดกี็พากนัประหลาดใจทีพ่บว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี้ 
ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกนั ท าใหนั้กโบราณคดสีว่นหนึง่เชือ่ว่า Candi Mendut 

และ Candi Pawon คอื สว่นหนึง่ของบุโรพุทโธ   

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หลงัอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.30 น. ออกเดนิทางจากยอรค์ยากาตา้ร ์เพือ่เดนิทางสู ่เดนพำซำร ์โดยเทีย่วบนิที ่GA254   

22.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยั 
 

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีส่ำม  ระบ ำบำรองแดนซ ์– ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภูเขำ

ไฟบำรต์หู ์– วดัเตยีรต์ำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลำดปรำบเซยีน  

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชมการแสดงระบ า บำรองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพื้นบา้นที่
มชีือ่เสยีงของเกาะบาหลซี ึง่น าเสนอเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหว่าง บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่
มีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณดีงามผูป้กปักษ์รักษา

มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตวัละครทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย สลบัฉากดว้ยการร่ายร า
แบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้่าเป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์

ทีม่กีารร่ายร ามทีา่ทอี่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนัน้น าท่านชม 
ศูนยผ์ำ้บำตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลายสสีันความ
แตกตา่งจากผา้บาตกิทัว่ไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงนิ และ

เครื่องประดับของใชต้่างๆ ทีม่ีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ีชือ่เสยีง
ของบาหล ีจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ 
ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และ

ทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟ
บารต์หู ์ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิข ึน้จากการ

ยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

 

บำ่ย จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซริ ิง น าท่านชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน ้าพุศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 

ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถาน
นี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัว่าท าใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน

วัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมีน ้าผุดข ึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระ
อนิทร์ทรงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์

สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขบั
ไล่ส ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพื่อช าระร่างกายให ้

บรสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่ง
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมาย น าท่านเดนิทางสูห่าด 

จมิบำรนั  มีความยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที่ตัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็น
ระเบยีบยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีส่ ี ่         วดัทำมนัอำยุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขำเบดกูลั – ทะเลสำบบรำตนั – วดัอูลนัดำนบูรำตนั 

- วดัทำนำหล์อต 
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เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำมนัอำยุน (Taman Ayun Temple) หรือทีเ่รียกกันว่า 

วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่ีความสวยงามทีส่ดุของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรับ
ประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่ีเอกลักษณ์ใน

การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูข ึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูัดที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดูกัล 
เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีว ิตการท า

เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บันได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura 
Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่ส าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิ

ทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทาง

ศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา
ตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง

อนิโดนีเซยี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายา
ว่า"วัดทีม่ีทวิทัศน์สวยงามที่สดุของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่า
ทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดที่

ตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิ
ลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไป

ยังตวัวัดได ้วัดนี้สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่อ
อุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเล
ยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์ำ่ร ์  

วนัทีห่ำ้       ชอ้ปป้ิงรำ้นกฤษณำ– บำหล ี– กรงุเทพ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

น าท่านสู ่รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชือ่ดังทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของ
เกาะบาหลีแห่งนี้  อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผา้บาติก, งานแกะสลักไม ้และ 
เครือ่งประดบัสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

 

09.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport 

 

14.00 น. ออกเดนิสูเ่มอืงจาการต์า้ โดยสายการบนิ กำรร์ดูำ้อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่GA409   

15.00 น. ถงึสนามบนิเมอืงจาการต์า้ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

16.40 น. ออกเดนิทางจากจาการต์า้ เทีย่วบนิที ่GA864  

20.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

**************************************************** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
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** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่30ธ.ค. - 03 ม.ค. 61 34,900 33,900 32,900 8,300 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ผูใ้หญท่ำ่นละ 17,000 บำท  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  
1.  คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน

ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

2.  คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2  - 3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4.  คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5.  หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6.  ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

7.  สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 
8.   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
5.  คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น  

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยี และ 
ประเทศฟิลปิปินส ์ ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้

จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 
10,000 บาท  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ
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อนิโดนีเซยีตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบ

ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 
16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

************************************ 


