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เทีย่วอนิโดนเีซยี : จาการต์า้-เดนพาซาร-์บาหล-ียอรค์จาการต์า้ (บนิภายใน 3 ตอ่ รวมบนิ 5 ครัง้) 
เกาะบาหล ี: ไขม่กุอนัดามนั ทะเลสวยอนัดบั 3 ของโลก ชมทะลสาบบราตนั วดัอลูนั ดาน ูตานาลอ๊ต 
หนา้ผามหศัจรรย ์หมูบ่า้นคนิตาม ีภเูขาไฟกนูงับาตรู ์วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ระบ าบารอ๊ง ชายหาดจมิบาลนั 
ยอรค์จาการต์า้ : บโุรพุทโธ มหาสถปูเจดยีส์ ิง่มหศัจรรยข์องโลก พระราชวงัน า้ ชอปป้ิงถนนมารโิอโปโร ่
  

   วนัทีแ่รก :  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์  เกาะบาหล ี (บริการอาหารเทีย่ง ณ ศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ)                                  

12.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า 
14.00 น.  - ออกเดินทางสู่จาการ์ตา้  อินโดนีเชีย  โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 867 (คร้ังท่ี 1) 
17.35 น.  – (เวลาเท่าเมืองไทย) ถึงสนามบินนานาชาติจาการ์ตา้ +ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง+พกัผอ่นรอเปล่ียนเคร่ืองบิน 
19.40 น.  - ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์  เกาะบาหล ี โดยการการบิน GARUDA INDONESIA เท่ียวบินท่ี GA 414 (2) 
22.25 น. – (เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) ถึงสนามบินนานาชาตินูราลยั เมืองบาดุง เกาะบาหลี  ตั้งอยูเ่กือบกึง่กลางของหมู่เกาะ  
อินโดนีเซีย มีพื้นท่ีประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร  ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน+พกัโรงแรม RISATA หรือเทียบเท่า 

     วนัทีส่อง : บารองแดนซ์–ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์–วดัเทมภัคสิริงค์–ตลาดปราบเซียน-ชายหาดจิมบาลนั      

เช้า        - บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+ชม “หมู่บ้านบาตูบูรัน” การแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี  ระบ าบาร๊อง ด๊านซ์  
เทีย่ง     - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางววิทิวทศัน์อนังดงามของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ ตั้งอยูบ่ริเวณหมู่บา้น 
               คินตามานี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร+ทะเลสาบกูนุงบาร์+ชมวดัเตียร์ตา อมัปีล (TIRTA EMPUL         
            TEMPLE) วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ คนไทยมกัจะเรียกกนัวา่ “วดัตัมปะก์ซีริง“ (TEMPAK SILING)+อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้  
เยน็    - บริการอาหารเยน็ (ซีฟู้ต)ท่ีภตัตาคาร ริมชายหาดจิมบาลนั (JINBALAN BEACH) ณ จุดชมววิพระอาทิตยต์กทะเล  

    วนัทีส่าม : ตานาห์ล๊อต -เบดูกลัป์–ทะเลสาบบราตัน–วดัอูลนัดานู–วหิารตามันอายุน-ยอร์คจาการ์ต้า  

เช้า     - บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+บริษทัฯ ส่งกระเป๋าไปสนามบินก่อน+เท่ียวชม “วหิารตานาห์ลอ็ต”  จุดชมววิท่ีสวยงาม 
           มากท่ีสุดของเกาะบาหลีท่ี สร้างในศตวรรษท่ี 16  โดยนกับุญดังห์ยัง นิราร์ตา ตั้งอยูเ่หนือผืนดินบนแท่นหิน ซ่ึงเกิด 
             จากการถูกคล่ืนกดัเซาะ เหนือหนา้ผาตานาห์ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”+สู่เทือกเขาเบดูกลัป์ ชมไร่นาบนไหล่เขา 
             - ชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วดัอูลัน ดานู ระดบัความสูงจากน ้าทะเล 4,300 ฟุต  

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันธ์รรมหรรษาทวี ี: www.dhammahansa.com, www.btc2555.com, www.dhttv.com 
Facebook : ธรรมหรรษาทวี ี/ Youtube : Dhammahansa Channel / Application : ธรรมหรรษาทวี ี(Dhammahansa TV) 

วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

 
License No. 
11/03632 

                          

 

 
   ภูเขาไฟกหุนุงบาตรู หมู่บา้นคินตามณี 

 

 
   ทะเลสาบบราตนั บาหลี ไข่มุกแห่งเอเชีย 

 
บูโรพทุโธ มหาสถูปเจดียใ์หญ่ : ส่ิงมหศัจรรย ์8 ของโลก 

     2560-61 : วนัแม ่11-15 ส.ค./9-13 ธ.ค./มาฆบชูา28 ก.พ.-4 ม.ีค./สงกรานต1์3-17เม.ย. เม.ย. 
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            บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) จุดไฮไลน์ในถ่ายรูปโฆษณาบาหลี อดีตวดัพุทธปัจจุบนัเป็นฮินดู  
เทีย่ง   - บริการอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารริมทะเล+จากนั้นชมวหิาร ตามัน อายุน (Taman Ayun) ณ วดัเม็งว ีThe Royal  
           Temple of Mengwi สร้างในศตวรรษท่ี 17 (ค.ศ.) อดีตเป็นวดัหลวงท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษตัริยร์าชวงัศเ์มง็วี   
            - จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่น คูต้า เซนเตอร์ มีสินคา้แบรนดเ์นมนานาชนิด ใหท้่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 
17.00 น.– เดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ มีเจา้หนา้ท่ีคอยบริการเช็คอิน+แจกบตัรท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่าน (กรุณาดูแลกระเป๋าดว้ย) 
19.05 น.– ออกเดินสู่เมืองยอค์จาการ์ตา้  โดยสายการบินการ์รูด้าอนิโดนีเซีย  โดยเท่ียวบินท่ี GA 255 (คร้ังท่ี 3) 
19.20 น.- ถึงสนามบินยอร์คจาการ์ต้า  เมืองมรดกโลก (เร็วกวา่บาหลี 1 ชม.) มีประชากร 11 ลา้นคน อดีตเมืองหลวงเก่า   
ค ่า         - บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร +จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัในเมืองยอร์คยา่ JOGYA PLAZA HOTEL หรือ เทียบเท่า 

    วนัทีส่ี่ :  พระราชวงัสุลต่าน–พระราชวงัน า้–บุโรพุทโธ–ศูนย์ผ้าบาติก-ช้อปป้ิงทีถ่นนมาลโิอโบโร่    

เช้า      - บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม+จากนั้นเท่ียวชม Kraton Yogyakarta พระราชวงัสุลต่าน+พระราชวอเตอร์พาเลช  
            (พระราชวงัน า้) สถานท่ีพกัผอ่นของสุลต่าน มีสระขนาดใหญ่ เพื่อใหน้างสนมวา่ยน ้าเล่นและเรียกเขา้เฝ้าส่วนตวั  
เทีย่ง     - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร +จากนั้นเดินทางเขา้สู่ “บุโรพุทโธ” เป็นมหาสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ ไดช่ื้อวา่ 
บ่าย        เป็น “พุทธสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” สร้างข้ึนในสมยัราชวงศไ์สเลนทรา  (Sailendras) ในชวากลาง ประมาณ 
             ปี 778–856 หรือก่อนนครวดั 300 ปี และก่อนโบสถน์อตเตรอะดามในฝร่ังเศส 200 ปี ไดรั้บยกยอ่งเป็นมรดกโลก 
                จาก  UNESCO ในปี1991 ซ่ึงบุโรพุทโธ มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส หรือรูปทรงเรขาคณิตท่ี 
                ช่วยก าหนดจิตขณะท าสมาธิ  หากมองจากพื้นดินในระยะไกล “บุโรพุทโธ คือ สถูปเป็นรูปแบบของจักรวาล”  
                ท่ีมีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนดว้ยกนั  คือ  ฐานส่ีเหลีย่มจัตุรัส+ฐานรองรับองค์สถูป+และยอดฉัตร  
                ถา้เดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวนัออก กา้วข้ึนอนุสรณ์สถานท่ีลดหลัน่เป็นชั้นๆ  และมีเฉลียงรอบ   
                เดินวนรอบเฉลียงตามเขม็นาฬิกา  จะเห็นวา่รูปนูนแกะสลกัและรูปป้ันทุกชั้นลว้นเป็นส่วนส าคญัขององคร์วม 
                บุโรพุทธ  ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ช้ัน  แทนภพทั้งสามของจกัรวาลตามความเช่ือของชาวพุทธท่ีนบัถือพุทธศาสนานิกาย 
                มหายาน คือ กามภพ (ภพต ่าสุด)+รูปภพ (ภพกลาง)+และอรูปภพ (ภพสูงสุด)ซ่ึงรูปนูนแกะสลกัชั้นล่างสุดแสดง 
                ใหเ้ห็นถึงความปีติของโลกน้ีและการถูกท าโทษ +น าคณะสวดมนตเ์จริญภาวนาเวยีนเทียน+อิสระถ่ายรูปท่ีระลึก 
เยน็         - เดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก+ศูนย์เคร่ืองเงิน เชิญชมการสาธิตในการท าเคร่ืองเงิน โดยช่างฝีมือท่ีประณีต   
เยน็        - บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร +จากนั้นเท่ียวชม ถนนสายวฒันธรรม มาลโิอโบโร่  ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้  
                หตัถกรรมต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรสาน ภาพวาดผา้บาติก +เขา้สู่ท่ีพกั  JOGYA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

     วนัที่ห้า  :  ยอร์คจาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                             

04.00 น. - เดินทางสู่สนามบินยอร์คจาการ์ตา้ มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยบริการเช็คอิน+แจกบตัรท่ีนัง่ให้แก่ทุกท่าน 
06.00 น. - ออกเดินทางจากยอร์คจาการ์ตา้-สู่จาการ์ตา้ โดยสายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 201 (คร้ังท่ี 4) 
07.05 น.- ถึงสนามบินจาการ์ตา้  เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เพื่อเปล่ียนเคร่ือง + มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยบริการเช็คอิน 
09.40 น.- เดินทางกลบัไทย โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 866+บริการอาหารบนเคร่ือง (คร้ังท่ี 5) 
13.10 น.- ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “ขอบคุณครับ” 

 อตัราค่าบริการ : ท่านละ  32,900 บาท  มดัจ าก่อน 10,000 บาท และทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
ค่าบริการนี้รวม :-  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั-และบินภายในประเทศ 5 คร้ัง + ค่าโรงแรม 4 คืน +อาหาร+ค่าเขา้ชมสถานท่ี  
ค่าประกนัอุบติัภยั วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ + ค่าธรรมเนียมสัมภาระข้ึนเคร่ือง มีน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม :- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกเหนือจากรายการ+ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถตามศรัทธา 
หลกัฐานในการเดินทาง  :   (1)   หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  


