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วันแรก
04.30น.

กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิ โอโบโร่
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4เคาน์ เตอร์ G สายการบิน
การ์รดู ้าอิ นโดนี เซีย เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.35 น. ออกเดินทางสูจ่ าการ์ต้า โดยสายการบินการ์รดู ้าอิ นโดนี เซีย เที่ยวบินที่GA 865
10.05น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
12.10 น. ออกเดินทางต่อสูย่ อร์คยาการ์ต้าโดยเที่ยวบินที่ GA208หรือGA212 1420-1540
13.25น. ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนาท่านสูเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเมือง
แห่งประวัตศิ าสตร์ จากนัน้ นาท่านชมวัดพราห์มนันต์ ได้รบั การยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ใน
ปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮิ นดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพือ่ ฉลองชัยชนะของระไก ปี กาตัน
(ทายาทผูส้ บื ทอดราชวงศ์สนั ชัย) วิหารปรัมบานันตัง้ อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นปรัมบานันทางทิศตะวันออกของเมืองยอก
ยาปรัมบานันเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วามสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าบุโรพุทโธเพราะเป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอินโดนีเซียวิ หารแห่งนี้ มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้วยกันคือองค์ประธานหลังกลางที่
ใหญ่ทส่ี ดุ เด่นทีส่ ดุ และสูงทีส่ ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็ นเทวาลัยทีส่ ร้างขึน้ ถวายแด่พระอิ ศวรอีก 2 หลังเล็ก
ลงมาแบ่งเป็ นเทวาลัยทิศเหนือทีส่ ร้างถวายแด่พระนารายณ์และเทวาลัยทิศใต้ทส่ี ร้างขึน้ ถวายแด่พระ
พรหมนอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็ นองค์ประกอบรวมไปถึงรูป
ปั น้ รูปสลักอีกมากมายซึง่ ด้วยความเก่าความเก๋าความขลังความงามความยิง่ ใหญ่อลังการและความสาคัญ
แห่งรอยอดีตในศาสนาฮินดู
นาท่านไปยังถนนสายวัฒนธรรมมาลิ โอโบโร่ ซึง่ จาหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ของใช้ของฝากทัวไป
่
เช่น กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า, เครือ่ งจักรสาน, ภาพวาด,ผ้าบาติก กล่าวได้วา่ เป็ นแหล่งรวมงานศิลปะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
แห่งหนึ่ง ท่านสามารถเลือกซือ้ ของฝากในราคาย่อมเยาว์ได้ทน่ี ่ีอกี ด้วย
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่GALLERY PRAWIROTAMAN HOTELหรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้า-มหาเจดียบ์ โุ รพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิ น-บาหลี-เดนพาซาร์
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน”ทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ ของล้าค่าในวังและเครือ่ งใช้
ต่างก่อนทีก่ ษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายจะลีภ้ ยั และเปลีย่ นการปกครองชมวังเมกะลัง และเครือ่ งบรรณาการต่างๆ และ
ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิง่ ล้าค่าสมัยก่อน ประวัตติ ่างๆ ทีม่ คี วามเป็ นมาน่าศึกษาและมีคา่ ของอารยะธรรม
ชวา จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังน้า Tamansari Water Palaceเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนของสุลต่าน ภายใน
มีสระขนาดใหญ่เพือ่ ให้สาวสรรกานัลในว่ายน้าเล่นเบิกบานสาราญใจโดยมีอาคารทีป่ ระทับของสุลต่านอยู่
ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจนส่วนสระว่ายน้าของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยก
ออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวนขนาดใหญ่ทย่ี งั คงความสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มหาเจดียบ์ โุ รพุทโธ BOROBUDURศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกสร้าง
ขึน้ โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ไศเลนทร์เป็ นสถูปแบบมหายานสันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที7่ -9 หรือ
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พุทธศักราช1393 ตัง้ อยูท่ างภาคกลางของเกาะชวาบนทีร่ าบเกฑุทางฝัง่ ขวาใกล้กบั แม่น้าโปรโกห่างจาก
ยอกยาการ์ตาทางตะวันตกเฉียงเหนือ40 กิโลเมตรมหาสถูปบุโรพุทโธอันงดงามนัน้ รังสรรค์ขน้ึ ด้วยความรัก
ความศรัทธาอย่างเปี่ ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวชิ ยั ประติมากรรมแต่ละชิน้ ได้รบั การจัดวาง
อย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนยั ถึงธรรมธรรมชาติหรือจักรวาลโดยสร้างขึน้ จากหินลาวามีพน้ื ที่
โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตรรูปทรงด้านฐานเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั กว้างยาวด้านละ 123 เมตรแต่ละ
ด้านมีบนั ไดและซุม้ ประตูขน้ึ สูม่ หาเจดียซ์ ง่ึ มีทงั ้ หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มีลกั ษณะเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มส่วนชัน้ ที่ 710 มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกลม
ส่วนฐานของบุโรพุทโธประกอบด้วยขัน้ บันไดใหญ่ 4 ขัน้ กาแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ
เป็ นภาพทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ทย่ี งั ข้องอยูใ่ นกามผูกพันกับความสุขสนุกสนานความปรารถนา
ทางโลกอันไม่รจู้ บส่วนนี้จดั อยูใ่ นขัน้ กามภูมิ
ในส่วนที่สองคือส่วนบนของฐานนัน้ ผนังทัง้ ด้านนอกด้านในมีรปู สลักเรือ่ งราวเกีย่ วกับพุทธประวัตแิ ละ
ชาดกต่างๆประมาณ 1,460 ภาพในส่วนนี้ถอื เป็ นขัน้ รูปภูมคิ อื ขัน้ ตอนทีม่ นุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมา
ได้บางส่วน
ส่วนที่สามคือส่วนของฐานกลมที่มีเจดียท์ รงระฆังควา่ จานวน 72 องค์แต่ละองค์บรรจุดว้ ยพระพุทธรูป
ตัง้ เรียงรายอยู่ 3 ระดับโอบล้อมพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นสัญลักษณ์สดุ ยอดของบุโรพุทโธจานวน 72 นัน้
หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึงรูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดียท์ เ่ี ป็ นรูปบัวผลิ
บานนัน้ บ่งบอกถึงการรูต้ ่นื และเบิกบานส่วนพระเจดียอ์ งค์ใหญ่นนั ้ ภายในไม่ได้บรรจุสงิ่ ใดไว้อาจสือ่ ให้เห็นถึง
ความว่างอันถึงทีส่ ดุ ของนิพพานแล้วย่อมไร้ลกั ษณ์ไร้รปู รอยใดๆในส่วนนี้ถอื เป็ นขัน้ อรูปภูมทิ ม่ี นุษย์ไม่
ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไปจากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์เครือ่ งเงิ น ท่านจะได้ชมการสาธิตการทาเครือ่ งเงินอย่าง
ละเอียด โดยช่างฝีมอื ทีป่ ระณีต
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
20.30 น. เดินทางสูส่ นามบิน เพือ่ เดินทางสูเ่ ดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA254หรือGA252 1815-2035
22.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติ งูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั
พักที่THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผา้ บาติ ก-หมู่บา้ นคิ นตามานี –วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบดุ -หาดจิ มบา
ลัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ BARONG DANCEเป็ น
เรือ่ งราวการต่อสูร้ ะหว่างความชัวและความดี
่
บาร็อง คือตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มี
ลักษณะเป็ นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ ายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรค
ต่างๆ ส่วนคูป่ รับของบาร็อง คือรังดาราชิ นีแห่งนรก ซึง่ ชาวบาหลีรสู้ กึ หวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ
กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและ
ความชัวเสมอ
่
สาหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คอื ภาพสะท้อนการต่อสูข้ องชีวติ นาท่านชม ศูนย์ผา้ บาติ ก
ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนั ของผ้า ซึง่ มีความแตกต่างจากผ้าบาติกทัวไป
่ จากนัน้
นาท่านเดินทางขึน้ สูห่ มู่บา้ นคิ นตามานี ทีม่ อี ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี
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บ่าย

คา่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์พนื้ เมือง พร้อมชมวิ วทิ วทัศน์ อนั งดงามของภูเขาไฟ
บาร์ตรู ์ ซึ่งอยู่บริ เวณหมู่บา้ นคิ นตามานี ตงั ้ อยูบ่ นระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ่งในอาณาจักร
ยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูรน์ ้ี เป็ นหุบเขาทีง่ ดงามมีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็น
ตลอดทัง้ ปี ใกล้กบั ภูเขาไฟ คือทะเลสาบบาร์ตรู ์ เป็ นทะเลสาบซึง่ เกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา
บาร์ตรู ์ ซึง่ มีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ และตัง้ อยูบ่ นหลุมปล่องภูเขาไฟทีย่ งั คุกรุน่ อิสระให้ทา่ นได้ถ่ายภาพ สมควรแก่
เวลานาท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปี ล TIRTA EMPUL TEMPLEวัดน้าพุศกั ดิ์ สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกัน
ว่า วัดตัมปะก์ซีริง วัดแห่งนี้ตงั ้ อยูใ่ นบริเวณหมูบ่ า้ นตัมปะก์ซรี งิ ตามตานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหา
เสนาบดีผยู้ งิ่ ใหญ่ของเบอดูลใู ช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชัวคื
่ นด้วยเล็บมือตน สิง่ ปลูกสร้างนี้คอื
อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึง่ จะทาให้กษัตริย์ ราชินี และนาง
สนมผูว้ ายชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้าศักดิ์ สิทธิ์ ซึง่ ปั จจุบนั นี้ยงั มีน้าผุด
ขึน้ มาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึน้ ตอนทีเ่ จาะพืน้ พิภพเพือ่ สร้างบ่อน้าอมฤตชุบชีวติ นักรบ
ของพระองค์ สถานทีแ่ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้าในสระมีอานาจในการรักษาโรคภัย
ต่างๆ จึงได้มกี ารต่อท่อออกมาลงในบ่อ ทีช่ าวบาหลีนิยมมาชาระร่างกายให้บริสทุ ธิ ์ หลังจากถวายเครือ่ งบัด
พลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้าแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ากันคนละด้าน แม้น้าจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่
จะมีทอ่ แยกเพือ่ ประกอบพิธกี รรมต่างกันไป
ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดี
อินโดนีเซีย ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนัน้ อิสระให้เวลาท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองราคาถูก
มากมายเช่น ผ้าพันคอผ้าโสร่งพืน้ เมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบ
เซียน” นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดอูบดุ ไม่เป็ นเพียงย่านทีส่ าหรับผูท้ ใ่ี ฝ่ หาเรือ่ งราวของความสุขและเรือ่ งที่
สุนทรียใ์ นอารมณ์เพียงเท่านัน้ แต่เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งทีเ่ ป็ นการเติมเต็มความอิม่ ให้การช็อปปิ้ งเต็มรูปแบบอีก
ด้วยตลอดถนนมังกีฟ้ อเรสท์ทท่ี อดยาวผ่านใจกลางอูบุดทีม่ คี วามเก่าแก่และใหม่ผสานกันอย่างลงตัวตลาด
แก่งนี้สามารถหาซือ้ สินค้าประเภทหัตถกรรมตะกร้าจากหมูบ่ า้ นเทงกานันและผ้าซุมบ้าและจะเจอสินค้า
ประเภทเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารตัดเย็บขายแบบทันสมัยและมีสนิ ค้าแบรนด์เนมวางขายแบบหายใจรดต้นคอกันได้เลย
ทีเ่ ดียวและหากเป็ นสินค้าของฝากเล็กๆน้อยก็หาได้ไม่ยากเช่นกันและทีส่ าคัญหากเดินทางเทีย่ วในย่านนี้ก็
จะมีกลิน่ หอมตลอดถนนกลิน่ หอมของน้ามันหอมระเหยเทียนหอมธูปหอมหอมทีว่ างขายแทบทุกร้านหาก
ใครทีส่ นใจสินค้าประเภทนี้ในย่านนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเ่ ดียวจากตลาดแห่งนี้เดินทางตรงไปทีห่ วั มุนถนนมังกี้
ฟอเรสท์กม็ สี นิ ค้าวางขายกองๆอยูไ่ ม่น้อยเช่นกัน
รับประทานอาหาร ณภัตตาคาร
พักที่THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3*
วัดเม็งวี–เบดูกลั –ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลนั ดานู–วิ หารตานะห์ลอ็ ต-หาดจิ มบารัน
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านสู่ วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun
เป็ นวัดทีส่ าคัญซึง่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2177 ทัง้ ยังเป็ นวัดทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของบาหลีอกี ด้วยวัด
แห่งนี้เป็ นวัดหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวีความโดนเด่นของวัดแห่งนี้คอื อาคารทีม่ หี ลังคาทรงเมรุหลาย
ชัน้ กว่า 29 แห่งเป็ นการจาลองจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูไม่วา่ จะเป็ นเจดียส์ งู ใหญ่ (เมรุ) ที่
สือ่ ถึงเขาพระสุเมรุอนั เป็ นศูนย์กลางของจักรวาลหรือสระน้าทีร่ อบล้อมวัดเปรียบดังมหาสมุ
่
ทรสีทนั ดรทัง้ ยังมี
การตกแต่งสวนและการจัดการคูเมืองทีด่ อี กี ด้วย
4

เที่ยง

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

14.00น.
15.00น.
16.40น.
20.10 น.

จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาทีม่ อี ากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกลั ”ผ่านชมไร่ผกั , ผลไม้
เมืองหนาว และหมูบ่ า้ น ทีส่ วยงามทีต่ งั ้ อยูบ่ นเทือกเขาชมสวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์พืน้ เมือง
นาท่านชมปุรา อูลนั ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan ทีอ่ ยูใ่ นระดับความสูง 4,300 ฟุต จาก
ระดับน้าทะเลวัดนี้เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ชาวเบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพือ่ เป็ นที่
สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของพวกเขาเดิมทีนนั ้ วัดนี้ตงั ้ อยูร่ มิ น้าแต่น้าในทะเลสาบแผ่มากว้าง
ขึน้ เรือ่ ยๆเลยทาให้วดั นี้มาอยูก่ ลางน้าด้วยความสาคัญและทัศนียภาพทีส่ วยงามของวัดอุลนั ดานูภาพวัดถูก
ตีพมิ พ์ในธนบัตรใบละ 50,000 IDR ด้วย ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่ มีหลังคาทรงสูงทีร่ ยี กว่าเมรุมุงด้วยฟาง
ซ้อนกันถึง 11 ชัน้ สวยงามมากวัดแห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบบราตัน Lake Bratanเป็ นทะเลสาบทีม่ มี นต์
ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขัน้ บันไดทีค่ อ่ ยๆ ลาดต่าลง เป็ นทะเลสาบทีม่ ชี ่อื เสียง ในตอนเช้าหากปราศจากหมอก
จะได้เห็นวิวทีส่ วยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง Mount Angung ทางทิศตะวันออกนอกนาท่าน
เดินทางสูจ่ ุดชมวิวทีง่ ดงามทีส่ ดุ ของเกาะบาหลี ทีว่ ิ หารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตงั ้ อยูเ่ หนือผืนดินบนแท่นหิน
ซึง่ เกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดาและเถาไม้เลือ้ ยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึง
ภาพวาดอันประณีตของจีน คูหาทีร่ ายรอบวัดคือทีอ่ าศัยของงูศกั ดิสิ์ ทธิ ์ ซึง่ อยูอ่ ย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน
อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูม้ าสักการะเท่านัน้ แต่นกั ท่องเทีย่ วสามารถขึน้ ชมทัศนียภาพทีง่ ามจับตา
ยามอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้กนั สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ เป็ นทีร่ จู้ กั ในนาม ตานะห์ลอ็ ต หรือ“ดิ นแดน
ในทะเล”
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิ เศษ...อาหารทะเลสไตส์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัมท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนติ ก ยามพระอาทิ ตย์ตกดิ นริ มชายหาดจิ มบาลัน
พักที่THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า3*
ช้อปปิ้ งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้อปปิ้ งย่าน คูต้า เซ็นเตอร์เพือ่ ให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทัง้ หลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANIและ
อื่นๆ อีกมากมาย จะเรียกได้วา่ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของบาหลีกว็ า่ ได้เพราะทีน่ ้ีเป็ นแหล่งทีร่ วม
สินค้าทีม่ ในทุกๆตลาดเอามารวมกันทีต่ ลาดแห่งนี้ไม่วา่ จะเป็ นอิกตั ตระกร้าสานผ้าซุมบ้าร้านขายของเก่า
แกลเลอรีข่ ายรูปไปจนถึงเสือ้ ผ้าทีท่ นั สมัยเสือ้ ผ้าชายหาดชุดว่ายน้าและแบบตัดเย็บเองและแบบผลิตจาก
โรงงานและมีสนิ ค้าประเภททอมือสินค้าปั กและเครือ่ งเงินเครือ่ งทองงานแกะสลักไม้เฟอร์นิเจอร์เพือ่ การ
ตกแต่งบ้านและสวนรวมไปถึงร้านค้าทีท่ นั สมัยต่างๆมากมายอิสระตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ นสู่เมืองจาการ์ต้าโดยเที่ยวบินที่GA409หรือ GA407 1200-1255
ถึงสนามบินเมืองจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ นทางจากจาการ์ต้าเที่ยวบินที่ GA864
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก เสริ มเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดี่ยว
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พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

จ่ายเพิ่ ม

32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999

32,499
32,499
32,499
32,499
32,499
32,499
32,499

31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

19-23 ก.ย.
24-28 ต.ค.
21-25 พ.ย.
19-23 ธ.ค.
23-27 ม.ค. 62
20-24 ก.พ.
20-24 มี.ค.

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–จาการ์ตา้ –ยอร์กจาการ์ตา้ -เดนพาซาร์-จาการ์ตา้ -กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถ
โค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 4 คืน / ค่าน้าหนัก
กระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าประกัน
อุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD/ท่าน*** / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ า
เดินทางทีน่ ้าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี/ ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็์ บค่าภาษีน้ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
์
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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