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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ–จาการ์ต้า–เดนพาซาร์(บาหล)ี–วหิารศักดิ์สิทธ์ิทานาลอ็ท (-/-/ D)                  
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง  
06.35น. นาํท่านออกเดินทางสู่จากา้ตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอนิโดนีเซีย  เทีย่วบินที ่GA 865 (อาหารบนเคร่ือง) 
10.10 น. ถึงสนามบิน จาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเคร่ืองสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหล)ี 
11.25น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูดา้อินโดนีเซีย เท่ียวบิน GA408 

(อาหารบนเคร่ือง) 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ  

นาํท่านเดินทาง สู่วหิารทานาลอ็ท วหิารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึง
สร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สร้างข้ึนใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดียท่านสามารถชมความ
งามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงามยิง่นกั 

ค ่า  บริการอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 
 

บาหล ี– มหา เจดีย์บุโรพทุธโธ 

โดยสายการบิน GARUDA INDONESIA 
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วนัทีส่อง บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกลั – วดัเบราตาน (วหิารกลางน า้) –วดัเมง็ว-ี ช็อปป้ิงคูต้า– 
 BBQ &SHABU  SHABU      (B/L/D) 
เช้า  บริการ อาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นบาตูบูลนั ชมบารองแดนซ์  การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเก่ียวกบัการ
ต่อสู้ระหวา่งความดี แทนดว้ยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตวัแทนแห่งความชัว่ เป็นการ
ต่อสู้กนัท่ีไม่มีวนัส้ินสุด แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ืออยา่งหน่ึงของชาวบาหลีท่ีเช่ือวา่เม่ือมี
ความดีแลว้ยอ่มมีความชัว่ ดงัเม่ือมีหยนิแลว้ตอ้งมีหยาง เพื่อใหชี้วตินั้นเกิดความสมดุล
หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่  เทอืกเขาเบดูกลั  ระหวา่งทางพบกบัความอลงัการของไมแ้กะสลกั
มากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซ้ือไปประดบับา้นหรือสปาแบบบาหลีทัว่โลก 

กลางวนั  บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต)์ 
 ชมตน้นํ้าทิพยแ์ห่งพระศิวะท่ีวดัเบราตาน ใหท้่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั  ใกล้ๆ กนันั้นมีสวนสวรรค์อุรุดานู  ซ่ึงงดงามไปดว้ยพนัธ์ุ
ไมแ้ละดอกไม ้ท่ามกลางอากาศเยน็ตลอดปี จากนั้นนาํท่านเดินทางชม
วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6วดัของบาหลี วดัทามาอายุน(เม็งว)ี  อดีตเป็น
วดัหลวงของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็ว ีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษตัริย์
แห่งราชวงศเ์มง็วเีท่านั้น ถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความ
สวยงามมีสระนํ้าลอ้มรอบ บริเวณวดัอนังดงาม  หลงัจากนั้นอิสระช็อป
ป้ิงยา่นคูต้า 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษBBQ & SHABU  SHABU + บุฟเฟ่ต์ปูและเบียร์ไม่อั้น 
จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม โรงงานผลติผ้าบาหล ี– โรงงานกาแฟ – คนิตามณ ี– เทมภัคศิริงค์ – อูบุด(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไป Topatiชมอุตสาหกรรมการผลิต 
และเพน้ท ์ผา้บาติก ชมการสาธิตการทาํผา้บาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ 
แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนาํเส้ือมาเพน้ทล์ายต่างๆไดฟ้รี ชมผา้
บาติกท่ีเป็นของชั้นเยีย่มท่ีส่งออกจาํหน่ายทัว่โลก จากนั้นนาํท่านเดินทาง
ข้ึนสู่หมู่บ้านคิ นตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็น
หน่ึงในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี 
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 หลงัอาหารนาํท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์  ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์  เป็นทะเลสาบซ่ึง
เกิดจากการยบุตวัของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ในบาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่ นอยู ่มี
ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ 
และเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรงหลงัจากนั้นเดินทางสู่วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ ธีร์ตะอมัปุล (เทมภัคศิ
ริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีตน้
นํ้ามาจากภูเขาไฟ ซ่ึงชาวบาหลีปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ือวา่ เม่ือใครไดอ้าบนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถรักษา
โรคภยัและจะทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลี
เซียนแท้ๆ ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีต
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิารจากนั้นนาํท่าน ช้อปป้ิงย่านอูบุดแหล่งกาํเนิดศิลปะ 
วฒันธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปป้ิงตามอธัยาศยั สนุกกบัการต่อราคาซ้ือของฝากกบัแม่คา้ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ 

19.40 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอนิโดนีเซีย GA 255 
20.00น. เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า  
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่MELIA PUROSANI HOTELหรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ี่  วงัสุลต่าน – พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ –บุโรพทุโธ – ถนนมาริโอโบโร่(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านชมวงัสุลต่านท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงของลํ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชต่้างๆก่อนท่ีกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
จะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเคร่ืองบรรณาการต่างๆ  และหอ้งเก็บโบราณวตัถุและส่ิง
ลํ้าค่าสมยัก่อน  ประวติัต่างๆท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั
สัญลกัษณ์ท่ีประตูวงั จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ  พระราชวงัวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสด
งดงามแลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากโดยบริเวณรอบของวงัจะมีนํ้าลอ้มรอบวงั และมีความสวยงาม
แตกต่างกนัจากพระราชวงัอ่ืน ๆซ่ึงเล่ากนัวา่ในอดีตชาวบา้นมกัจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัใกลก้บัแหล่งนํ้า และอยู่
ตามซอกซอย และใตดิ้น เพื่อความสงบร่มเยน็ในการดาํรงชีวติ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ส่ิงมหั ศจรรยข์องโลก บุโรพุธโธ เป็นวดั
พุทธท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบและสร้างข้ึนในแบบของตวัเองไม่
เหมือนท่ีใด  ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็น
พุทธสถานท่ีสาํคญัและยิง่ใหญ่ในระดบัเดียวกบันครวดัในเขมร  สร้าง
ข้ึนในราศตวรรษท่ี 8 -9 โดย
ราชวงศ ์ Sailendras ซ่ึง
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ปกครองตอนใตข้องชวากลางและนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใชหิ้นจาํนวนมากกวา่ 1 ลา้นกอ้นหรือ
ประมาณ 55,000 ลูกบาศกเ์มตร  ดว้ยจาํนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งใหจ้มอยูใ่ต้
เถา้ถ่านของภูเขาไฟ Merapiหลงัจากการใชง้านไม่ถึง 200 ปี เม่ืออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไปอยูท่างชวา
ตะวนัออก บุโรพุทโธถูกคน้พบอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 8 และการบูรณะก็ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 20 ช่วง
ท่ีดทัช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผูต่้อตา้นซูอาร์โตจ้นไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั  
จนตอ้งไดรั้บการบูรณะใหญ่อีกคร้ัง จากนั้นนาํท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนมาริโอโบโร่ 

เยน็  บริการอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่MELIA PUROSANI HOTELหรือเทยีบเท่า   

วนัทีห้่า วดัพรามนันต์–ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ   (B/-/-)                                                               
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านชม วดัพรามนันต์ ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นตาํนานเร้นลบั
แห่งเทพเจา้ฮินดูทั้งสามชมตน้กาํเนิดรามายนะและเจดียส์ามองคท่ี์เรียงรายกนัอยา่งงดงามชมโบราณสถานท่ี
เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมหศัจรรยต์าํนานเทพแห่งฮินดู 

12.10-13.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเคร่ืองทีจ่ากาต้าร์ เทีย่วบินที ่ GA 207 
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เทีย่วบินที ่ GA 864 
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

--------------------------- ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ---------------------------  

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

สิงหาคม :  12-16 วนัแม่ 
สิงหาคม : 24-28 

31,999.- 
30,999 

31,999.- 
30,999 

30,999.- 
29,999 

8,000.- 
7,000 

กนัยายน :  7-11 //17-21 30,999 30,999 29,999 7,000 

ตุลาคม : 22-26 วนัปิยมหาราช 31,999.- 31,999.- 30,999.- 8,000.- 
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ตุลาคม  : 15-19 วนัออกพรรษา 30,999 30,999 29,999 7,000 
พฤศจิกายน : 12-16 // 23-27  30,999 30,999 29,999 7,000 

ธันวาคม :  10-14 วนัรัฐธรรมนูญ 
30 ธันวาคม- 3 มกราคม 60 ปีใหม่ 

31,999 
35,999 

31,999 
35,999 

30,999 
35,999 

8,000 
8,000 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
+ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) -ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืมนอกรายการ +ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ 
+ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ -ค่าทาํเอกสารของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
+ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ -ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
+ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่านํ้าหนกัท่ีเกินพิกดั 
+ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีนํ้าหนกัไม่
เกิน 20 กก.  

-ค่าทิปไกด ์และคนรถทอ้งถ่ินวนัละ 5USD ต่อวนัต่อ
ลูกคา้ 1 คน 

+ค่าเบ้ียเล้ียงหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย -ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
+ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาล
ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนั 

-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ 
**ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มข้ึนผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายนั้นเพิ่มเติม 
ตามความเป็นจริง  
**บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  
**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
**ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อควา ม
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตาราง
บิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนั
เน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

การจองทวัร์และการช าระเงิน   
1. ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท/ท่าน สาํหรับการจองทวัร์  
2. กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสาํรองท่ีนัง่สายการบิน อายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่ง

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
3. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร์ จะเสร็จสมบูรณ์กต่็อเมื่อ มีหลกัฐานการจองทวัร์ และหลกัฐานการโอนเงินค่ามัดจ าทวัร์ เท่าน้ัน  
 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทั
ฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน  

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน 
ไม่วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  
 


