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เทีย่วอนิโดนเีซยี : จาการต์า้-เดนพาซาร-์บาหล-ียอรค์จาการต์า้ (บนิภายใน 3 ตอ่ ตลอดทรปิ บนิรวม 5 ครัง้) 
เกาะบาหล ี: ไขม่กุอนัดามนั ทะเลสวยอนัดบั 3 ของโลก ชมทะลสาบบราตนั วดัอลูนั ดาน ูตานาลอ๊ต หนา้
ผามหศัจรรย ์วดัเม็งว ีหมูบ่า้นคนิตาม ีภเูขาไฟกนูงับาตรู ์วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ระบ าบารอ๊ง ชายหาดจมิบาลนั 
ยอรค์จาการต์า้ : บโุรพุทโธ อคัรมหาสถปูเจดยีท์ ีย่ ิง่ใหญข่องโลก พระราชวงัน า้ ชอปป้ิงทีถ่นนมารโิอโปโร ่
  

   วันท่ีแรก :  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์  เกาะบาหลี  (บริการอาหารเท่ียง ณ ศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ)                                  
12.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า 
14.00 น.  - ออกเดนิทางสูจ่าการ์ต้า  อินโดนีเชีย  โดยสายการบนิ การ์รูด้า อินโดนีเซีย เท่ียวบนิท่ี GA 867 (ครัง้ท่ี 1) 
17.35 น.  – (เวลาเทา่เมืองไทย) ถึงสนามบนินานาชาตจิาการ์ต้า +ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง+พกัผอ่นรอเปล่ียนเคร่ืองบนิ 
19.40 น.  - ออกเดนิทางสู ่เดนพาซาร์  เกาะบาหลี  โดยการการบนิ GARUDA INDONESIA เท่ียวบนิท่ี GA 414 (2) 
22.25 น. – (เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) ถึงสนามบนินานาชาตนูิราลัย เมืองบาดุง เกาะบาหลี  ตัง้อยูเ่กือบกึ่งกลางของหมูเ่กาะ  
อินโดนีเซีย มีพืน้ท่ีประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร  ประชากรประมาณ 3 ล้านคน+พกัโรงแรม RISATA /ASTON DENPARS  
     วันท่ีสอง : บารองแดนซ์–ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์–วัดเทมภัคสิริงค์–ตลาดปราบเซียน-ชายหาดจิมบาลัน      
เช้า        - บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+ชม “หมู่บ้านบาตูบูรัน” การแสดงศลิปวฒันธรรมของบาหลี  ระบ าบาร็อง ด๊านซ์  

เที่ยง     - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ทา่มกลางวิวทิวทศัน์อนังดงามของภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ตัง้อยูบ่ริเวณหมูบ้่าน 
               คินตามานี  ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,717 เมตร+ทะเลสาบกูนุงบาร์+ชมวัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL         
            TEMPLE) วัดน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ คนไทยมกัจะเรียกกนัว่า “วัดตัมปะก์ซีริง“ (TEMPAK SILING)+อิสระช้อปปิง้สินค้า  
เยน็    - บริการอาหารเย็น (ซีฟู้ต)ท่ีภตัตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) ณ จดุชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเล  
    วันท่ีสาม : ตานาห์ล๊อต -เบดูกัลป์–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตามันอายุน-ยอร์คจาการ์ต้า  

เช้า     - บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+บริษัทฯ สง่กระเป๋าไปสนามบินก่อน+เท่ียวชม “วิหารตานาห์ล็อต”  จดุชมวิวท่ีสวยงาม 
           มากท่ีสดุของเกาะบาหลีท่ี สร้างในศตวรรษท่ี 16  โดยนกับญุดังห์ยัง นิราร์ตา ตัง้อยูเ่หนือผืนดนิบนแท่นหิน ซึง่เกิด 
             จากการถกูคล่ืนกดัเซาะ เหนือหน้าผาตานาห์ล็อต หรือ “ดนิแดนในทะเล”+สูเ่ทือกเขาเบดูกัลป์ ชมไร่นาบนไหลเ่ขา 
             - ชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลัน ดานู ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 4,300 ฟตุ  
            บริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) จดุไฮไลน์ในถ่ายรูปโฆษณาบาหลี อดีตวดัพทุธปัจจบุนัเป็นฮินด ู 

 
  พระราชวงัน า้ ส าหรับสลุตา่น-นางสนม 

 
ทะเลสาบบราตนั : บาหล ีไขม่กุแหง่เอเชีย 

 
บโูรพทุโธ มหาสถปูเจดีย์ใหญ่ : สิง่มหศัจรรย์ 8 ของโลก 
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เที่ยง   - บริการอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารริมทะเล+จากนัน้ชมวิหาร ตามัน อายุน (Taman Ayun) ณ วัดเม็งวี The Royal  
           Temple of Mengwi สร้างในศตวรรษท่ี 17 (ค.ศ.) อดีตเป็นวดัหลวงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงัศ์เม็งวี   
            - จากนัน้อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ยา่น คูต้า เซนเตอร์ มีสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ให้ทา่นเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

17.00 น.– เดนิทางสูส่นามบนิเดนพาซาร์ มีเจ้าหน้าท่ีคอยบริการเช็คอิน+แจกบตัรท่ีนัง่ให้แก่ทา่น (กรุณาดแูลกระเป๋าด้วย) 
19.05 น.– ออกเดนิสูเ่มืองยอ์คจาการ์ต้า  โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย  โดยเท่ียวบนิท่ี GA 255 (ครัง้ท่ี 3) 
19.20 น.- ถึงสนามบนิยอร์คจาการ์ต้า  เมืองมรดกโลก (เร็วกว่าบาหลี 1 ชม.) มีประชากร 11 ล้านคน อดีตเมืองหลวงเก่า   
ค ่า         - บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร +จากนัน้เข้าสู่ท่ีพกัในเมืองยอร์คยา่ JOGYA PLAZA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
    วันท่ีส่ี :  พระราชวังสุลต่าน–พระราชวังน า้–บุโรพุทโธ–ศูนย์ผ้าบาตกิ-ถนนมาลิโอโบโร่    

เช้า      - บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนัน้เท่ียวชม Kraton Yogyakarta พระราชวังสุลต่าน+พระราชวอเตอร์พาเลช  
            (พระราชวังน า้) สถานท่ีพกัผ่อนของสลุตา่น มีสระขนาดใหญ่ เพ่ือให้นางสนมวา่ยน า้เล่นและเรียกเข้าเฝา้สว่นตวั  
เที่ยง     - บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร +จากนัน้เดนิทางเข้าสู ่“บุโรพุทโธ” เป็นมหาสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ ได้ช่ือว่า 
บ่าย        เป็น “พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก” สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ไสเลนทรา  (Sailendras) ในชวากลาง ประมาณ 
             ปี 778–856 หรือก่อนนครวดั 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝร่ังเศส 200 ปี ได้รับยกยอ่งเป็นมรดกโลก 
                จาก  UNESCO ในปี1991 ซึง่บุโรพุทโธ มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส หรือรูปทรงเรขาคณิตท่ี 
                ชว่ยก าหนดจิตขณะท าสมาธิ  หากมองจากพืน้ดนิในระยะไกล “บุโรพุทโธ คือ สถูปเป็นรูปแบบของจักรวาล”  
                ท่ีมีสว่นประกอบในแนวตัง้สามส่วนด้วยกนั  คือ  ฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส+ฐานรองรับองค์สถูป+และยอดฉัตร  
                ถ้าเดนิตามเส้นทางแสวงบญุเก่าแก่จากทางตะวนัออก ก้าวขึน้อนสุรณ์สถานท่ีลดหลัน่เป็นชัน้ๆ  และมีเฉลียงรอบ   
                เดนิวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา  จะเห็นวา่รูปนนูแกะสลกัและรูปปัน้ทกุชัน้ล้วนเป็นส่วนส าคญัขององค์รวม 
                บโุรพทุธ  ซึง่มีทัง้หมด 10 ชัน้  แทนภพทัง้สามของจกัรวาลตามความเช่ือของชาวพทุธท่ีนบัถือพทุธศาสนานิกาย 
                มหายาน คือ กามภพ (ภพต ่าสดุ)+รูปภพ (ภพกลาง)+และอรูปภพ (ภพสงูสดุ)ซึง่รูปนนูแกะสลกัชัน้ลา่งสดุแสดง 
                ให้เห็นถึงความปีตขิองโลกนีแ้ละการถกูท าโทษ +น าคณะสวดมนต์เจริญภาวนาเวียนเทียน+อิสระถ่ายรูปท่ีระลกึ 
เย็น         - เดนิทางสู ่ศูนย์ผ้าบาตกิ+ศูนย์เคร่ืองเงนิ เชิญชมการสาธิตในการท าเคร่ืองเงิน โดยชา่งฝีมือท่ีประณีต   
เยน็        - บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร +จากนัน้เท่ียวชม ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่  ซึง่จ าหนา่ยสินค้า  
                หตัถกรรมตา่งๆ เชน่ เคร่ืองจกัรสาน ภาพวาดผ้าบาตกิ +เข้าสูท่ี่พกั  JOGYA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
     วันท่ีห้า  :  ยอร์คจาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                             

04.00 น. - เดนิทางสูส่นามบินยอร์คจาการ์ต้า มีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยบริการเช็คอิน+แจกบตัรท่ีนัง่ให้แก่ทกุทา่น 
06.00 น. - ออกเดนิทางจากยอร์คจาการ์ต้า-สูจ่าการ์ต้า โดยสายการบนิการูด้า อินโดนีเซีย เท่ียวบนิท่ี GA 201 (ครัง้ท่ี 4) 
07.05 น.- ถึงสนามบนิจาการ์ต้า  เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง + มีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยบริการเช็คอิน 
09.40 น.- เดนิทางกลบัไทย โดยสายการบนิการูด้า อินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี GA 866+บริการอาหารบนเคร่ือง (ครัง้ท่ี 5) 
13.10 น.- ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “ขอบคุณครับ” 

 อัตราค่าบริการ : ท่านละ  31,900 บาท  มัดจ าก่อน 10,000 บาท และที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
ค่าบริการนีร้วม :-  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั-และบนิภายในประเทศ 5 ครัง้ + คา่โรงแรม 4 คืน +อาหาร+คา่เข้าชมสถานท่ี  
คา่ประกนัอบุตัภิยั วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) + คา่ธรรมเนียมสมัภาระขึน้เคร่ือง มีน า้หนกัไมเ่กิน 20 กก. 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม :- คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ+คา่ทปิมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถตามศรัทธา 
หลักฐานในการเดนิทาง  :   (1)   หนงัสือเดนิทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  


