กำหนดกำรเดินทำง.....มกรำคม – มิถุนำยน 2561 ....
วันแรก
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
11.35 น.
14.40 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ –จำกำร์ ต้ำ – เดนพำซำร์ (บำหลี) –วิหำรศักดิ์สิทธิ์
วิหำรตำนำห์ ลอต
เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดยสำยกำรบิน กำร์ รูด้ำอินโดนีเซีย เทีย่ วบินที่
GA 865 (อำหำรบนเครื่ อง)
ถึงสนามบินจำกำร์ ต้าเพื่อแวะต่อเครื่ องสู่ เมืองเดนพำซำร์ (บำหลี)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการู ดา้ อินโดนี เซี ย
เที่ยวบิน GA408(อำหำรบนเครื่ อง)
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น งู ห์ ร าลัย เกาะบาหลี เมื อ งเดนพาซาร์ เมื อ งเอกของเกาะ
หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วิหำรตำนำห์ ลอต วิหารงู อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ ของศาสนา

(-/-/D)

ค่ำ

ฮินดู ซึ่ งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ งมหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่ งสร้างไว้
ริ มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่ง
นัก
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หำดจิมบำรัน
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง

หมู่บ้ำนคินตำมณี – ภูเขำไฟบำตูร์ – ปูรำเบซำกีห์ – โรงงำนกำแฟ – เทม
ภัคศิริงค์
ตลำดปรำบเซียน
(B/L/D)

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารจากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ วดั ฮิ นดู ที่ สาคัญที่ สุดและใหญ่ ที่ สุดบนเกาะ
บาหลี ปูรำเบซำกีห์ (Pura Besakih) หรื อ วัดเบซำกีห์ ถื อเป็ นวัดแม่ Mother Temple
ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็ นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์ โดดเด่นทางด้าน
สถาปั ตยกรรม มีวดั อื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขาโดยมีวดั เป
นาทารั น (Pura PenataranAgung) ตั้ง เป็ นประธานอยู่ต รงกลาง ทุ ก ๆวัน จะมี ศา
สนิกชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของ
ชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุงซึ่ งมีความสู งมากที่สุดบนเกาะคือ มี
ความสู งถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ าทะเล ถื อ เป็ นด่านแรกสาหรับการเริ่ มต้นพิชิต
ภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วยนาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้ำนคินตำมำนี ตั้งอยูบ่ นระดับความ
สู ง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ
ภูเขำไฟบำตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสำบบำตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิ ดจากการ
ยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยูด่ า้ นข้างภูเขาไฟที่
ยัง คุกรุ่ นอยู่ มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 1,717 เมตร นำท่ำนเดินทำงตำมเส้ นทำง
ลดระดับควำมสูงของแนวภูเขำท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำสนในบรรยากาศเย็นสบาย
ผ่านหุ บเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็ เอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
โรงงำนกำแฟ ชมขั้นตอนการผลิ ตกาแฟ และทดลองชิ มกาแฟขี้ชะมดรวมถึ งเลื อก
ซื้ อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
หลังอาหารหลังนาท่านเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้าง
ในศตวรรษที่ 13 ใช้ป ระกอบพิ ธีท างศาสนาในราชวงศ์ก ษัตริ ย ์เท่ านั้น ชมบ่ อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ น้ ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาวบาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มีความเชื่อว่า เมื่อใคร
ได้อ าบน้ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ จะสามารถรั ก ษาโรคภัย และจะท าให้ ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ง

กลำงวัน

เย็น

เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดด
เด่นไม่เหมื อนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดี ตประธานาธิ บดี อินโดนี เซี ย ที่ ต้ งั อยู่บนเขาใกล้ๆตัว
วิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ตลำดปรำบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิ
เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสิ นค้ากับแม่คา้ ได้ถึง 50 -70 %)
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

ทะเลสำบเบดูกลั – วัดเบรำตำน (วิหำรกลำงนำ้ ) – วัดเม็งวี
(B/L/D)

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลัง อาหาร น าท่ า นเดิ น ทางขึ้ น สู่ เทื อ กเขำเบดู กั ล ระหว่า งทางพบกับ ความ
อลังการของไม้แกะสลักมากมายเป็ นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้ อไปประดับ
บ้านหรื อสปาแบบบาหลี ทวั่ โลก ชมต้นน้ าทิ พย์แห่ งพระศิ วะที่ วัดเบรำตำน ให้
ท่ านได้เพลิ ดเพลิ น ถ่ ายรู ป ตามอัธ ยาศัย ใกล้ๆ กันนั้น มี สวนสวรรค์ อุ รุด ำนู ซึ่ ง
งดงามไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
บริกำรอำหำรกลำงวันณภัตตำคำรริมทะเลสำบ(อำหำรพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
จากนั้นนาท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทำมำอำยุน
(เม็งวี) อดีตเป็ นวัดหลวงของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของ
กษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงาม
มีสระน้ าล้อมรอบ บริ เวณวัดอันงดงาม
นำท่ ำนเดินทำงสู่ เมืองยอร์ กยำกำร์ ต้ำ โดยสำยกำรบิน กำรู ด้ำอินโดนีเซีย
เทีย่ วบินที่ GA 255
เดินทำงถึงเมืองยอร์ กยำกำร์ ต้ำ
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
พักที่ Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรื อเทียบเท่ำ

กลำงวัน

19.40 น.
20.00 น.
เย็น

วันทีส่ ี่

บุโรพุทโธ วังสุ ลต่ ำน – พระรำชวังวอเตอร์ พำเลซ –– ถนนมำริโอโบโร่
(B/L/D)

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกบุโรพุธโธเป็ นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในโลกออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใดได้รับการยก
ย่องเป็ นมรดกโลกจากUNESCOและเป็ นพุทธสถานที่สาคัญและยิง่ ใหญ่ในระดับ
เดี ยวกับนครวัดในเขมรสร้ างขึ้ นในราศตวรรษที่ 8 - 9โดยราชวงศ์Sailendrasซึ่ ง
ปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจานวน
มากกว่า 1 ล้านก้อนหรื อประมาณ 55,000 ลู ก บาศก์เมตร ด้วยจานวนแรงงาน
มหาศาลเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ ก็ ถู ก ทิ้ ง ให้ จ มอยู่ใ ต้เถ้า ถ่ า นของภู เขาไฟ

กลำงวัน

เย็น

วันทีห่ ้ ำ
(B/-/-)

Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผูค้ นไปอยูท่ างชวาตะวันออก บุโรพุทโธถู ก
ค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่ มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดทั ช์ปกครองชวาในปี 1985
ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผูต้ ่อต้านซู อาร์ โต้จนได้รับความเสี ยหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชม วังสุ ลต่ ำน ที่เต็มไปด้วยสิ่ งของล้ าค่าในวังและเครื่ องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย
จะลี้ภยั และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่ องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่ ง
ล้ าค่ าสมัย ก่ อ น ประวัติ ต่ างๆที่ มี ค วามเป็ นมาน่ าศึ ก ษาและมี ค่ าของอารยธรรมชวาให้ ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป กับ
สัญลักษณ์ที่ประตูวงั จากนั้นนาท่านสู่ พระรำชวังวอเตอร์ พำเลซ พระราชวังวอเตอร์ พาเลซ มีความสวยสด
งดงามแลกตาจากพระราชวังทัว่ ไป เนื่ องจากโดยบริ เวณรอบของวังจะมีน้ าล้อมรอบวัง และมีความสวยงาม
แตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่ งเล่ ากันว่าในอดี ตชาวบ้านมักจะสร้ างที่ อยู่อาศัยใกล้กบั แหล่งน้ า และอยู่
ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่ มเย็นในการดารงชีวติ
จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนมำริโอโบโร่
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
พักที่ Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรื อเทียบเท่ำ

วัดพรำมนันต์ – ยอร์ กยำกำร์ ต้ำ – จำกำร์ ต้ำ – กรุงเทพฯ

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม วัดพรำมนันต์ ได้รับการยอมรับเป็ นมรดกโลกจากองค์กร
ยูเนสโก้เป็ นตานานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูท้ งั สามชมต้นกาเนิดรามายนะและเจดียส์ ามองค์ที่เรี ยงรายกันอย่าง
งดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตานานเทพแห่งฮินดู
12.10-13.30 น. เดินทำงสู่ กรุ งเทพ แวะต่ อเครื่ องทีจ่ ำกำต้ ำร์ เทีย่ วบินที่ GA 207
16.40-20.10 น. เดินทำงจำกจำกำต้ ำร์ สู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ GA 864
20.10 น.
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ---------------------------

*****อัตรำค่ ำบริกำร*****
กำหนดกำรเดินทำง
29 - 2 มกรำคม 2561 **ปี ใหม่ **
มกรำคม 61 : 10 – 14 //24 – 28
กุมภำพันธ์ 61 : 7 – 10 //21 – 25

ผู้ใหญ่ พกั ห้ อง
ละ
2-3 ท่ำน

33,900
31,900
31,900

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12
ขวบ
ขวบ
พักเดี่ยว
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

33,900
31,900
31,900

32,900
30,900
30,900

9,000
7,000
7,000

28 กุมภำพันธ์ 61 - 4 มีนำคม 61
มีนำคม 61 : 21 – 25
เมษำยน 61 : 4 – 8 *วันจักรกรี
เมษำยน 61 : 12 – 16 *วันสงกรำนต์
เมษำยน 61 : 13 – 17 *วันสงกรำนต์
พฤษภำคม 61 : 1 – 5 *วันแรงงำน
พฤษภำคม 61 : 25 – 29 *วันวิสำขบูชำ
มิถุนำยน 61 : 6 – 10 //20 – 24

31,900
31,900
32,900
35,900
35,900
32,900
32,900
31,900

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
+ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
+ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
+ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
+ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ค่าธรรมเนียมเชื้ อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่
เกิน 20 กก.
+ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย
+ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาล
ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกัน

31,900
31,900
32,900
35,900
35,900
32,900
32,900
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30,900
30,900
31,900
34,900
34,900
31,900
31,900
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7,000
7,000
7,000
8,000
8,000
7,000
7,000
7,000

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่ องดื่มนอกรายการ
-ค่าทาเอกสารของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าว
-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
-ค่าน้ าหนักที่เกินพิกดั
-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อ
ลูกค้า 1 คน
-ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 %
-ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

หมำยเหตุ
**ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้ อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นผูโ้ ดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม
ตามความเป็ นจริ ง
**บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรเดินทำง

1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้าหากว่าไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่ อยู่เหนื อการควบคุ มของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯอาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิ น ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมี
สิ่ งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
กำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท/ท่าน สาหรับการจองทัวร์
2. กรุ ณาส่ งสาเนาหนังสื อเดิ นทางเพื่อสารองที่นงั่ สายการบิน อายุเหลื อก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า
3. ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง
กำรจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ มีหลักฐำนกำรจองทัวร์ และหลักฐำนกำรโอนเงินค่ ำมัดจำทัวร์ เท่ำนั้น
เงื่อนไขกำรยกเลิก
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
• กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนิ นการคืนเงิ นค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน
ไม่วา่ จะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

