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เที่ยวอินโดนีเซีย : จาการ์ต้า-เดนพาซาร์-บาหลี-ยอร์คจาการ์ต้า (บินภายใน 3 ต่อ ตลอดทริป บินรวม 5 ครั้ง) 
เกาะบาหลี : ไข่มุกอันดามัน ทะเลสวยอันดับ 3 ของโลก ชมทะลสาบบราตัน วัดอลัูน ดานู ตานาล๊อต หน้า
ผามหัศจรรย์ วัดเม็งวี หมู่บ้านคินตามี ภูเขาไฟกูนังบาตูร์ วัดน้้าพุศักดิ์สิทธิ์ ระบ้าบาร๊อง ชายหาดจิมบาลัน 
ยอร์คจาการ์ต้า : บุโรพุทโธ อัครมหาสถูปเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก พระราชวังน้้า ชอปปิ้งที่ถนนมาริโอโปโร่ 
  

วันทีแ่รก :  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์  เกาะบาหลี  (บริการอาหารเที่ยง ณ ศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ)                                  
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า 
14.00 น.  - ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า  อินโดนีเชีย  โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867 (ครั้งที่ 1) 
17.35 น.  – (เวลาเท่าเมืองไทย) ถึงสนามบินนานาชาติจาการ์ต้า +ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง+พักผ่อนรอเปลี่ยนเครื่องบิน 
19.40 น.  - ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์  เกาะบาหล ี โดยการการบิน GARUDA INDONESIA เที่ยวบินที่ GA 414 (2) 
22.25 น. – (เวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) ถึงสนามบินนานาชาตินูราลัย เมืองบาดุง เกาะบาหลี  ต้ังอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะ  
อินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร  ประชากรประมาณ 3 ล้านคน+พักโรงแรม RISATA /ASTON DENPARS  
  วันทีส่อง : บารองแดนซ์–ภูเขาไฟกูนุงบาตูร–์วัดเทมภัคสิริงค์–ตลาดปราบเซียน-ชายหาดจิมบาลัน      
เช้า        - บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+ชม “หมู่บ้านบาตูบูรัน” การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี  ระบ าบาร็อง ด๊านซ์  
เที่ยง     - บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ต้ังอยู่บริเวณหมู่บ้าน 
               คินตามานี  ต้ังอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร+ทะเลสาบกูนุงบาร์+ชมวัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL         
            TEMPLE) วัดน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ คนไทยมักจะเรียกกันว่า “วัดตัมปะก์ซีริง“ (TEMPAK SILING)+อิสระช้อปป้ิงสินค้า  
เย็น    - บริการอาหารเย็น (ซีฟู้ต)ท่ีภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) ณ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเล  
  วันทีส่าม : ตานาห์ล๊อต -เบดูกัลป์–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตามันอายุน-ยอร์คจาการ์ต้า  

เช้า     - บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+บริษัทฯ ส่งกระเป๋าไปสนามบินก่อน+เที่ยวชม “วิหารตานาห์ล็อต”  จุดชมวิวที่สวยงาม 
           มากที่สุดของเกาะบาหลีที่ สร้างในศตวรรษท่ี 16  โดยนักบุญดังห์ยัง นิราร์ตา ต้ังอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหิน ซึ่งเกิด 
             จากการถูกคลื่นกัดเซาะ เหนือหน้าผาตานาห์ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”+สู่เทือกเขาเบดูกัลป์ ชมไร่นาบนไหล่เขา 

             - ชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วัดอูลัน ดาน ูระดับความสูงจากน้้าทะเล 4,300 ฟุต  
            บริเวณกลางน้้าริมทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) จุดไฮไลน์ในถ่ายรูปโฆษณาบาหลี อดีตวัดพุทธปัจจุบันเป็นฮินดู  

 
  พระราชวังน้้า ส้าหรับสุลต่าน-นางสนม 

 
ทะเลสาบบราตัน : บาหลี ไข่มุกแห่งเอเชีย 

 
บูโรพุทโธ มหาสถูปเจดีย์ใหญ่ : ส่ิงมหัศจรรย์ 8 ของโลก 
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เที่ยง   - บริการอาหารเที่ยงท่ีภัตตาคารริมทะเล+จากนั้นชมวิหาร ตามัน อายุน (Taman Ayun) ณ วัดเม็งวี The Royal  
           Temple of Mengwi สร้างในศตวรรษท่ี 17 (ค.ศ.) อดีตเป็นวัดหลวงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวังศ์เม็งวี    
            - จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์ มสีินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

17.00 น.– เดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการเช็คอิน+แจกบัตรที่นั่งให้แก่ท่าน (กรุณาดูแลกระเป๋าด้วย) 
19.05 น.– ออกเดินสู่เมืองยอ์คจาการ์ต้า  โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย  โดยเที่ยวบินท่ี GA 255 (ครั้งที่ 3) 
19.20 น.- ถึงสนามบินยอร์คจาการ์ต้า  เมืองมรดกโลก (เร็วกว่าบาหลี 1 ชม.) มีประชากร 11 ล้านคน อดีตเมืองหลวงเก่า   
ค่ า         - บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร +จากนั้นเข้าสู่ที่พักในเมืองยอร์คย่า JOGYA PLAZA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
    วันที่สี่ :  พระราชวังสุลต่าน–พระราชวังน้ า–บุโรพุทโธ–ศูนย์ผ้าบาติก-ถนนมาลิโอโบโร่    

เช้า      - บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม+จากนั้นเที่ยวชม Kraton Yogyakarta พระราชวังสุลต่าน+พระราชวอเตอร์พาเลช  

            (พระราชวังน้ า) สถานที่พักผ่อนของสุลต่าน มีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้นางสนมว่ายน้้าเล่นและเรียกเข้าเฝ้าส่วนตัว  
เที่ยง     - บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร +จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “บุโรพุทโธ” เป็นมหาสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ ได้ชื่อว่า 
บ่าย        เป็น “พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก” สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทรา  (Sailendras) ในชวากลาง ประมาณ 
             ปี 778–856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก 
                จาก  UNESCO ในปี1991 ซึ่งบุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส หรือรูปทรงเรขาคณิตท่ี 
                ช่วยก้าหนดจิตขณะท้าสมาธิ  หากมองจากพื้นดินในระยะไกล “บุโรพุทโธ คือ สถูปเป็นรูปแบบของจักรวาล”  
                ที่มีส่วนประกอบในแนวต้ังสามส่วนด้วยกัน  คือ  ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส+ฐานรองรับองค์สถูป+และยอดฉัตร  
                ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออก ก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ  และมีเฉลียงรอบ   
                เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา  จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลักและรูปปั้นทุกชั้นล้วนเป็นส่วนส้าคัญขององค์รวม  
                บุโรพุทธ  ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น  แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของชาวพุทธที่นับถือพุทธศาสนานิกาย 
                มหายาน คือ กามภพ (ภพต้่าสุด)+รูปภพ (ภพกลาง)+และอรูปภพ (ภพสูงสุด)ซึ่งรูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุดแสดง 
                ให้เห็นถึงความปีติของโลกน้ีและการถูกท้าโทษ +น้าคณะสวดมนต์เจริญภาวนาเวียนเทียน+อิสระถ่ายรูปที่ระลึก 
เย็น         - เดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก+ศูนย์เครื่องเงิน เชิญชมการสาธิตในการท้าเครื่องเงิน โดยช่างฝีมือที่ประณีต   
เย็น        - บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร +จากนั้นเที่ยวชม ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่  ซึ่งจ้าหน่ายสินค้า  
                หัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาดผ้าบาติก +เข้าสู่ที่พัก  JOGYA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
     วันที่ห้า  :  ยอร์คจาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ                                             

04.00 น. - เดินทางสู่สนามบินยอร์คจาการ์ต้า มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยบริการเช็คอิน+แจกบัตรที่นั่งให้แก่ทุกท่าน 
06.00 น. - ออกเดินทางจากยอร์คจาการ์ต้า-สู่จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 201 (ครั้งที่ 4) 
07.05 น.- ถึงสนามบินจาการ์ต้า  เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เพื่อเปลี่ยนเครื่อง + มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยบริการเช็คอิน 
09.40 น.- เดินทางกลับไทย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 866+บริการอาหารบนเคร่ือง (ครั้งที่ 5) 
13.10 น.- ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ้าและความประทับใจ “ขอบคุณครับ” 

 อัตราค่าบริการ : ท่านละ  31,900 บาท  มัดจ าก่อน 10,000 บาท และทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
ค่าบริการนี้รวม :-  ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ-และบินภายในประเทศ 5 ครั้ง + ค่าโรงแรม 4 คืน +อาหาร+ค่าเข้าชมสถานที่  
ค่าประกันอุบัติภัย วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) + ค่าธรรมเนียมสัมภาระขึ้นเคร่ือง มีน้้าหนักไม่เกิน 20 กก. 
ค่าบริการนี้ไม่รวม :- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบ+ุค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 200-400 บาท 
หลักฐานในการเดินทาง  :   (1)   หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต้่ากว่า 6 เดือน  


