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วนัแรก กรงุเทพฯ-จาการต้์า–ยอรค์ยาการต้์า-วดัพราหม์นันต-์ถนนมาลิโอโบโร ่
04.30น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิูอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู4เคาน์เตอร ์G สายการบิน

การร์ดู้าอินโดนีเซีย เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.35 น. ออกเดนิทางสู่จาการต้์า โดยสายการบินการร์ดู้าอินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ีGA 865 
10.05น. ถึงสนามบินจาการต้์า เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
12.10 น. ออกเดนิทางต่อสู่ยอรค์ยาการต้์าโดยเท่ียวบินท่ี GA208หรือGA212 1420-1540 
13.25น. ถึงสนามบินยอรค์ยาการต้์า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านสู่เสน้ทางท่องเทีย่วเมอืง

แห่งประวตัศิาสตร ์จากนัน้น าท่านชมวดัพราหม์นันต ์ได้รบัการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ใน
ปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรมับานันของฮินด ู สรา้งเสรจ็ราวปี 856 เพื่อฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั
(ทายาทผูส้บืทอดราชวงศส์นัชยั) วหิารปรมับานนัตัง้อยูท่ ีห่มู่บา้นปรมับานนัทางทศิตะวนัออกของเมอืงยอก
ยาปรมับานนัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่บุโรพุทโธเพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดู
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิโดนีเซยีวิหารแห่งน้ีมีเทวาลยัหลกัขนาดใหญ่ 3 หลงัด้วยกนัคอืองคป์ระธานหลงักลางที่
ใหญ่ทีสุ่ดเด่นทีสุ่ดและสงูทีสุ่ด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลยัทีส่รา้งขึน้ถวายแด่พระอิศวรอกี 2 หลงัเลก็
ลงมาแบ่งเป็นเทวาลยัทศิเหนือทีส่รา้งถวายแด่พระนารายณ์และเทวาลยัทศิใตท้ีส่รา้งขึน้ถวายแด่พระ
พรหมนอกจากนี้ปรมับานนัยงัมเีทวาลยัขนาดเลก็รายรอบอกีร่วม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบรวมไปถงึรปู
ปัน้รปูสลกัอกีมากมายซึง่ดว้ยความเก่าความเก๋าความขลงัความงามความยิง่ใหญ่อลงัการและความส าคญั
แห่งรอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านไปยงัถนนสายวฒันธรรมมาลิโอโบโร ่ซึง่จ าหน่ายสนิคา้หตัถกรรมต่างๆ ของใชข้องฝากทัว่ไป 
เช่น กระเป๋า, เสือ้ผา้, เครื่องจกัรสาน, ภาพวาด,ผา้บาตกิ กล่าวไดว้า่เป็นแหล่งรวมงานศลิปะทีใ่หญ่ทีสุ่ด
แห่งหนึ่ง ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากในราคายอ่มเยาวไ์ดท้ีน่ี่อกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 พกัท่ีGALLERY PRAWIROTAMAN HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง พระราชวงัสลุต่าน-พระราชวงัน ้า-มหาเจดียบ์โุรพทุโธ-ศนูยเ์ครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร ์
เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวงัสลุต่าน”ทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่ของล ้าค่าในวงัและเครื่องใช้

ต่างก่อนทีก่ษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยจะลีภ้ยัและเปลีย่นการปกครองชมวงัเมกะลงั และเครื่องบรรณาการต่างๆ และ
หอ้งเกบ็โบราณวตัถุและสิง่ล ้าค่าสมยัก่อน ประวตัต่ิางๆ ทีม่คีวามเป็นมาน่าศกึษาและมคี่าของอารยะธรรม
ชวา จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัน ้า Tamansari Water Palaceเป็นสถานทีพ่กัผ่อนของสุลต่าน ภายใน
มสีระขนาดใหญ่เพื่อใหส้าวสรรก านลัในวา่ยน ้าเล่นเบกิบานส าราญใจโดยมอีาคารทีป่ระทบัของสุลต่านอยู่
ใกล้ๆ  สามารถมองเหน็สาวๆ ในสระไดอ้ยา่งชดัเจนส่วนสระวา่ยน ้าของมเหส ี และธดิาของสุลต่านจะแยก
ออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ทีย่งัคงความสวยงาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ มหาเจดียบ์โุรพทุโธ BOROBUDURศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสรา้ง
ขึน้โดยกษตัรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทรเ์ป็นสถูปแบบมหายานสนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที7่-9 หรอื
พุทธศกัราช1393 ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวาบนทีร่าบเกฑุทางฝัง่ขวาใกลก้บัแมน่ ้าโปรโกห่างจาก
ยอกยาการต์าทางตะวนัตกเฉียงเหนือ40 กโิลเมตรมหาสถูปบุโรพทุโธอนังดงามนัน้รงัสรรคข์ึน้ดว้ยความรกั
ความศรทัธาอยา่งเป่ียมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยัประตมิากรรมแต่ละชิน้ไดร้บัการจดัวาง
อยา่งงดงามลงตวัและมคีวามหมายอนัมนียัถงึธรรมธรรมชาตหิรอืจกัรวาลโดยสรา้งขึน้จากหนิลาวามพีืน้ที่
โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตรรปูทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสักวา้งยาวดา้นละ 123 เมตรแต่ละ
ดา้นมบีนัไดและซุม้ประตขูึน้สู่มหาเจดยีซ์ึง่มที ัง้หมด 10 ชัน้ช ัน้ 1-6 มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มส่วนชัน้ที ่ 7-
10 มลีกัษณะเป็นรปูทรงกลม 
ส่วนฐานของบโุรพทุโธประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ่ 4 ข ัน้ก าแพงรอบฐานมภีาพสลกัประมาณ 160 ภาพ
เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นมนุษยท์ีย่งัขอ้งอยูใ่นกามผกูพนักบัความสุขสนุกสนานความปรารถนา
ทางโลกอนัไม่รูจ้บส่วนนี้จดัอยูใ่นข ัน้กามภมู ิ
ในส่วนท่ีสองคือส่วนบนของฐานนัน้ผนงัทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีปูสลกัเรื่องราวเกีย่วกบัพุทธประวตัแิละ
ชาดกต่างๆประมาณ 1,460 ภาพในส่วนนี้ถอืเป็นข ัน้รปูภมูคิอืข ัน้ตอนทีม่นุษยห์ลุดพน้จากกเิลสทางโลกมา
ไดบ้างส่วน 
ส่วนท่ีสามคือส่วนของฐานกลมท่ีมีเจดียท์รงระฆงัคว า่จ านวน 72 องคแ์ต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรปู
ตัง้เรยีงรายอยู ่ 3 ระดบัโอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธจ านวน 72 นัน้
หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึรปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรปูบวัผลิ
บานนัน้บ่งบอกถงึการรูต้ื่นและเบกิบานส่วนพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นัน้ภายในไมไ่ดบ้รรจสุิง่ใดไวอ้าจสื่อใหเ้หน็ถงึ
ความวา่งอนัถงึทีสุ่ดของนิพพานแลว้ยอ่มไรล้กัษณ์ไรร้ปูรอยใดๆในส่วนนี้ถอืเป็นข ัน้อรปูภมูทิีม่นุษยไ์ม่
ผกูพนักบัทางโลกอกีต่อไปจากนัน้น าท่านสู ่ ศนูยเ์ครื่องเงิน ท่านจะไดช้มการสาธติการท าเครื่องเงนิอยา่ง
ละเอยีด โดยช่างฝีมอืทีป่ระณีต   
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ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
20.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิ เพื่อเดนิทางสู่เดนพาซาร ์โดยเท่ียวบินท่ี GA254หรือGA252 1815-2035 
22.50 น. ถงึสนามบินนานาชาติงูระหไ์ร เกาะบาหลี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3* 
วนัท่ีสาม บารอ็งแดนซ–์ศนูยผ้์าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วดัตมัปะกซี์ริง–ตลาดปราบเซียน–อบูดุ-หาดจิมบา

ลนั 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของบาหล ี บารอ็ง ดา๊นซ ์ BARONG DANCEเป็น
เรื่องราวการต่อสูร้ะหวา่งความชัว่และความด ี บารอ็ง คอืตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มี
ลกัษณะเป็นตวัสงิโตผสมมงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน วา่กนัวา่เคราของบารอ็งมอี านาจในการรกัษาโรค
ต่างๆ ส่วนคู่ปรบัของบารอ็ง คอืรงัดาราชินีแห่งนรก ซึง่ชาวบาหลรีูส้กึหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอๆ 
กนั ตามบทละครบารอ็งไม่สามารถปราบรงัดาไดอ้ยา่งราบคาบเพราะจะตอ้งมกีารถ่วงดุลระหวา่งความดแีละ
ความชัว่เสมอ ส าหรบัชาวบาหลกีารแสดงชุดนี้คอืภาพสะทอ้นการต่อสูข้องชวีติ น าท่านชม ศนูยผ้์าบาติก 
ท่านจะไดท้ราบถงึกระบวนการผลติ รปูแบบ และสสีนัของผา้ ซึง่มคีวามแตกต่างจากผา้บาตกิทัว่ไป จากนัน้
น าท่านเดนิทางขึน้สู่หมู่บ้านคินตามานี ทีม่อีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ตพื์้นเมือง พร้อมชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของภเูขาไฟ
บารต์รู ์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานีตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจกัร
ยคุตน้ ๆ ภเูขาไฟกนุูงบารต์รูน์ี้ เป็นหุบเขาทีง่ดงามมหีมอกปกคลุมอยา่งสวยงาม บรเิวณนี้จะมอีากาศเยน็
ตลอดทัง้ปี ใกลก้บัภเูขาไฟ คอืทะเลสาบบารต์รู ์ เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตวัของ ภเูขาไฟดาเนา 
บารต์รู ์ ซึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและตัง้อยูบ่นหลุมปล่องภเูขาไฟทีย่งัคุกรุ่น อสิระใหท้่านไดถ่้ายภาพ สมควรแก่
เวลาน าท่านสู่ วดัเตียรต์า อมัปีล TIRTA EMPUL TEMPLEวดัน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนั
ว่า วดัตมัปะกซี์ริง วดัแหง่นี้ตัง้อยูใ่นบรเิวณหมู่บา้นตมัปะกซ์รีงิ ตามต านานเล่าวา่ เกอโบ อวีา มหา
เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานในชัว่คนืดว้ยเลบ็มอืตน สิง่ปลกูสรา้งนี้คอื
อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่จะท าใหก้ษตัรยิ ์ราชนิี และนาง
สนมผูว้ายชนมก์ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบั บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซึง่ปัจจุบนันี้ยงัมนี ้าผุด
ขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกนัวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชวีตินกัรบ
ของพระองค ์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่ 10 วา่กนัวา่น ้าในสระมอี านาจในการรกัษาโรคภยั
ต่างๆ จงึไดม้กีารต่อท่อออกมาลงในบ่อ ทีช่าวบาหลนีิยมมาช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์หลงัจากถวายเครื่องบดั
พลแีก่เทพเจา้แห่งสระน ้าแลว้ หญงิและชายจะแยกไปอาบน ้ากนัคนละดา้น แมน้ ้าจะมาจากแหลง่เดยีวกนัแต่
จะมที่อแยกเพื่อประกอบพธิกีรรมต่างกนัไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพกัของอดีตประธานาธิบดี
อนิโดนีเซยี ทีต่ ัง้อยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิาร จากนัน้อสิระใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูก
มากมายเช่น ผา้พนัคอผา้โสร่งพืน้เมอืง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกุญแจ ฯลฯ ที ่ “ตลาดปราบ
เซียน” น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอบูดุ ไม่เป็นเพยีงยา่นทีส่ าหรบัผูท้ ีใ่ฝ่หาเรื่องราวของความสุขและเรื่องที่
สุนทรยีใ์นอารมณ์เพยีงเท่านัน้แต่เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงทีเ่ป็นการเตมิเตม็ความอิม่ใหก้ารชอ็ปป้ิงเตม็รปูแบบอกี
ดว้ยตลอดถนนมงักีฟ้อเรสทท์ีท่อดยาวผ่านใจกลางอบุูดทีม่คีวามเก่าแก่และใหม่ผสานกนัอยา่งลงตวัตลาด
แก่งนี้สามารถหาซือ้สนิคา้ประเภทหตัถกรรมตะกรา้จากหมู่บา้นเทงกานนัและผา้ซุมบา้และจะเจอสนิคา้
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ประเภทเสือ้ผา้ทีม่กีารตดัเยบ็ขายแบบทนัสมยัและมสีนิคา้แบรนดเ์นมวางขายแบบหายใจรดตน้คอกนัไดเ้ลย
ทีเ่ดยีวและหากเป็นสนิคา้ของฝากเลก็ๆน้อยกห็าไดไ้ม่ยากเช่นกนัและทีส่ าคญัหากเดนิทางเทีย่วในยา่นนี้ก็
จะมกีลิน่หอมตลอดถนนกลิน่หอมของน ้ามนัหอมระเหยเทยีนหอมธปูหอมหอมทีว่างขายแทบทุกรา้นหาก
ใครทีส่นใจสนิคา้ประเภทนี้ในยา่นนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเ่ดยีวจากตลาดแห่งนี้เดนิทางตรงไปทีห่วัมุนถนนมงักี้
ฟอเรสทก์ม็สีนิคา้วางขายกองๆอยูไ่ม่น้อยเช่นกนั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณภตัตาคาร 
พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีส่ี วดัเมง็วี–เบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดานู–วิหารตานะหล์อ็ต-หาดจิมบารนั 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านสู่ วดัเมง็วี หรือตามนั อายนุ Pura Taman Ayun

เป็นวดัทีส่ าคญัซึง่ก่อสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2177 ทัง้ยงัเป็นวดัทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของบาหลอีกีดว้ยวดั
แห่งนี้เป็นวดัหลวงของราชาแหง่ราชวงศเ์มง็วคีวามโดนเด่นของวดัแห่งนี้คอือาคารทีม่หีลงัคาทรงเมรหุลาย
ชัน้กวา่ 29 แห่งเป็นการจ าลองจกัรวาลตามคตคิวามเชื่อของศาสนาฮนิดไูม่วา่จะเป็นเจดยีส์งูใหญ่ (เมรุ) ที่
สื่อถงึเขาพระสุเมรุอนัเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาลหรอืสระน ้าทีร่อบลอ้มวดัเปรยีบดัง่มหาสมุทรสทีนัดรทัง้ยงัมี
การตกแต่งสวนและการจดัการคเูมอืงทีด่อีกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาทีม่อีากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขาเบดกูลั”ผ่านชมไร่ผกั, ผลไม้
เมอืงหนาว และหมู่บา้น ทีส่วยงามทีต่ ัง้อยูบ่นเทอืกเขาชมสวนดอกไมน้านาชาต ิ

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตพื์้นเมือง  
 น าท่านชมปรุา อลูนั ดานู บราตนั Pura Ulun Danu Bratan ทีอ่ยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟุต จาก

ระดบัน ้าทะเลวดันี้เป็นวดัทีเ่ก่าแก่สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 17 ชาวเบดกูุลสรา้งวดัแห่งนี้เพื่อเป็นที่
สกัการะบชูาพระแม่แหง่ทะเลทะเลสาบของพวกเขาเดมิทนีัน้วดันี้ตัง้อยูร่มิน ้าแต่น ้าในทะเลสาบแผ่มากวา้ง
ขึน้เรื่อยๆเลยท าใหว้ดันี้มาอยูก่ลางน ้าดว้ยความส าคญัและทศันียภาพทีส่วยงามของวดัอุลนัดานูภาพวดัถูก
ตพีมิพใ์นธนบตัรใบละ 50,000 IDR ดว้ย ลกัษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุมุงดว้ยฟาง
ซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้สวยงามมากวดัแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั Lake Bratanเป็นทะเลสาบทีม่มีนต์
ขลงัฉากหลงัคอืทุง่นาข ัน้บนัไดทีค่่อยๆ ลาดต ่าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ื่อเสยีง ในตอนเชา้หากปราศจากหมอก
จะไดเ้หน็ววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง Mount Angung ทางทศิตะวนัออกนอกน าท่าน
เดนิทางสูจุ่ดชมววิทีง่ดงามทีสุ่ดของเกาะบาหล ีที่วิหารตานะห ์ลอ็ต วดัแห่งนี้ตัง้อยูเ่หนือผนืดนิบนแท่นหนิ
ซึง่เกดิจากการถูกคลืน่กดัเซาะ หอสดี าและเถาไมเ้ลือ้ยเหนือหน้าผาของตานะห ์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลกึถงึ
ภาพวาดอนัประณีตของจนี คหูาทีร่ายรอบวดัคอืทีอ่าศยัของงศูกัดิส์ทิธิ ์ซึง่อยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไม่ถูกรบกวน 
อนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเท่านัน้ แต่นกัท่องเทีย่วสามารถขึน้ชมทศันียภาพทีง่ามจบัตา
ยามอาทติยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขาลกูใกลก้นั สถานทีแ่หง่นี้จงึเป็นทีรู่จ้กัในนาม ตานะหล์อ็ต หรอื“ดินแดน
ในทะเล” 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตสบ์าหลี+กุ้งมงักร 500 กรมั ท่ามกลาง
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตยต์กดินริมชายหาดจิมบาลนั 
พกัท่ีTHE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า3* 
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วนัท่ีห้า ช้อปป้ิงย่านคตู้า เซน็เตอร-์เดนพาซาร–์จาการต้์า-กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงยา่น คตู้า เซน็เตอรเ์พื่อให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลาย อาทเิช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANIและ
อื่นๆ อกีมากมาย จะเรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหลกีว็า่ไดเ้พราะทีน่ี้เป็นแหลง่ทีร่วม
สนิคา้ทีม่ในทุกๆตลาดเอามารวมกนัทีต่ลาดแห่งนี้ไม่วา่จะเป็นอกิตัตระกรา้สานผา้ซุมบา้รา้นขายของเก่า
แกลเลอรีข่ายรปูไปจนถงึเสือ้ผา้ทีท่นัสมยัเสือ้ผา้ชายหาดชุดวา่ยน ้าและแบบตดัเยบ็เองและแบบผลติจาก
โรงงานและมสีนิคา้ประเภททอมอืสนิคา้ปักและเครื่องเงนิเครื่องทองงานแกะสลกัไมเ้ฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการ
ตกแต่งบา้นและสวนรวมไปถงึรา้นคา้ทีท่นัสมยัต่างๆมากมายอสิระตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิ 

14.00น. ออกเดินสู่เมืองจาการต้์าโดยเท่ียวบินท่ีGA409 หรือ GA407 1200-1255 
15.00น. ถึงสนามบินเมืองจาการต้์า เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
16.40น. ออกเดินทางจากจาการต้์าเท่ียวบินท่ี GA864 
20.10 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

17-21 ก.ค. 32,999 32,499 31,999 5,000 
22-26 ส.ค. 32,999 32,499 31,999 5,000 
19-23 ก.ย. 32,999 32,499 31,999 5,000 
24-28 ต.ค. 32,999 32,499 31,999 5,000 
21-25 พ.ย. 32,999 32,499 31,999 5,000 
12-16 ธ.ค. 32,999 32,499 31,999 5,000 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครื่องบนิ และภาษนี ้ามนั กรุงเทพฯ–จาการต์า้–ยอรก์จาการต์า้-เดนพาซาร-์จาการต์า้-กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถ
โคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั 4 คนื / คา่น ้าหนกั
กระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / คา่ประกนั
อุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 30 USD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรุณาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี/ ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 


