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สมัผสัธรรมชาติ ศิลปะ วฒันธรรมของชาวบาหลี ชมการแสดง บาร็องด๊านส์ 
ชมทศันียภาพของภูเขาไฟท่ียงัคงร่องรอยการระเบิดในอดีต ท่ี คนิตามานี 

ชมความงามของ ภูเขาไฟ กนุูง บาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ 
ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ     

ชมวดัพราห์มบานัน มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิง่ใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู 
.......................................................................................................................................................... 

 
 

 
ท าทวัร์เฉพาะคณะของท่าน  เดนิทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาองักฤษ ทีส่นามบินเมืองเดนปาซาร์ 

ออกเดนิทางได้ทุกวนั   วนันี ้– 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
................................................................      

รายละเอยีดการเดนิทาง: 
วนัแรก      กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหล)ี  – GWK PARK – อูลูวาตู    (อาหารกลางวนั / เยน็) 

คณะผูเ้ดินทาง พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เพื่อท าการเช็คอินท่ีเคา้น์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  หลงัจาก
เช็คอินบตัรโดยสาร   น าสมัภาระข้ึนเคร่ือง  รับบตัรข้ึนเคร่ือง และ ผา่น ตม. ขาออก แลว้ รอข้ึนเคร่ืองบิน  

06.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 396 
*** บริการด้านบน และค่าตัว๋เคร่ืองบิน ... ไม่รวมในบริการ *** 

11.30 น. เดินทางถึงสนามบิน งูราห์ลยั (Ngurah Rai) เดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธี
ทางศุลกากร และตรวจคนเขา้เมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  พบการตอ้นรับอนัอบอุ่นแบบบาหลี จาก
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)   จากนั้น น าท่านเดินทาง ไปร้านอาหาร 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย  น าท่านเดินทาง ชม สวนพระวษิณุ  (GWK PARK) ท่ีมีอนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของ

พระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก  และรูปป้ันขนาดมหึมา ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระวษิณุ   ชมเมืองเดนปาซาร์ 
จากมุมสูง   ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั     จากนั้น   น าท่านชม วดัอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  



  

ซ่ึงเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเล ท่ีชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา     สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟตุ)   ตั้งอยูบ่นไหล่เขา 
ริมหนา้ผาทางใตสุ้ดของเกาะบาหลี    ซ่ึงวหิารแห่งน้ี แกะสลกัจากหิน  ในสมยัราชวงศ ์ซเลน็ดราส ราว 
คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 10 โดยเอิมปู กรููตนั และดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชคร้ังบรรพกาล    วา่กนัวา่ ดงัห์ยงั นิราร์ตา
เขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วดัน้ี    ประตูผา่ซีก หรือ จนัดี เบินตาร์ ของวดัน้ีไม่ธรรมดาตรงท่ีดา้นขา้งสลกั
เป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวดัชั้นท่ีสอง (จาบา เตินกะห์) ประจ ายามโดยรูปป้ันพระคเนศวร์ เศียรชา้ง 
ท่ีผูค้นนบัถือวา่เป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค   สถานชั้นในสุดอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  (เจโรอนั) นั้น จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะ
ชาวฮินดู ผูท่ี้จะสวดบูชา เทพแห่งทอ้งทะเล  และรอบๆบริเวณวดั ท่านจะไดพ้บกบัฝงูลิงจ านวนมาก ท่ีอาศยัอยูใ่น
วดัแห่งน้ี   อิสระใหท่้านชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี    

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ทีร้่านอาหารทะเล บนหาดจมิบาราน บริการท่านด้วยอาหารทะเล ป้ิง – ย่าง สไตล์บาหล ี   
พร้อมเสริฟ ลอ็บสเตอร์ขนาด 500 กรัม ท่านละ 1 ตวั 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   เช็คอินแลว้       เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั    (คา้งท่ีบาหลี) 

 

วนัทีส่อง  อูบุด – ชิงช้าบาหล ี– คินตามณ ี– ภูเขาไฟบาตูร์ – วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ  - ตลาดปราบเซียน     
                                                                                                                                 (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะจากโรงแรมท่ีพกั    น าท่านเดินทางไปท่ี อุบุด เมืองแห่งศิลปะ สถานท่ีเลก็ๆแห่งน้ี 
เคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบาหลี มาก่อน  ปัจจุบนั ยงัคงมีบา้นของชนชั้นสูงเหลืออยู ่   ชม Puri 
Saren   วงัของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด    แลว้อิสระใหท่้านชมตลาดอูบุด   ศูนยก์ลางงานฝีมือพ้ืนบา้น  ผา้บาติก  
เคร่ืองเงิน   เคร่ืองทอง   การแกะสลกัไม ้ หนา้กาก  และงานสานต่างๆ  พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก และท่ีระลึกจาก
เกาะบาหลี       แลว้  น าท่านไปยงั จุดนัง่ชิงช้า  (SWING at Alas Harum Tegalalang Village)   ใหท่้านเก็บภาพ
ประทบัใจ ระหวา่งนัง่ชิงชา้ โดยมีฉากหลงัเป็น นาขั้นบนัได ท่ีงดงาม  และถ่ายรูปท่ีระลึก   
 *** ค่านั่งชิงช้า รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว *** 
จากนั้นน าท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคนิตามณ ีหมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในบาหลี  ได้
ช่ือมาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง ตั้งอยูริ่ม ปากปล่องภูเขาไฟกนุุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็น
ฉาก เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี  ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร  

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พร้อมชมความงามทีโ่อบล้อมด้วยภูเขาไฟและทะเลสาบ   (บุฟเฟ่ต์)  
บ่าย น าท่านชม วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานท่ีเก่าแก่ และเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลีซ่ึงมีอายุ

มากกวา่ พนัปี   ชมบ่อน ้ าพศุกัด์ิสิทธ์ิ เตียตา้ เอม็พลู ซ่ึงเป็นน ้ าพจุากธรรมชาติท่ีผดุข้ึนจากตาน ้ าใตดิ้นเป็นเวลามา
นานนบัพนัพนัปีโดยไม่มีวนัหมด   เช่ือกนัวา่ พระอินทร์ ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพ เพ่ือสร้างบ่อน ้ าอมฤต
ชุบชีวตินกัรบของพระองค ์   ชาวบาหลีเช่ือกนัวา่น ้ าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ  ปกป้อง และปัดเป่า
โชคร้าย  ส่ิงไม่ดีต่างๆ ใหห้มดไป    จึงไดมี้การต่อท่อออกมาลงในบ่อ และชาวบาหลีนิยมมาช าระร่างกายให้
บริสุทธ์ิ  หมดทุกข ์ หมดโศรก  โรคภยัไม่เบียดเบียน   ซ่ึงสามารถเห็นชาวบาหลีมาอาบน ้ าในบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิน้ี  
ตลอดทั้งวนั ในทุกๆวนั      แลว้อิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกชม  ต่อราคา และซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย เช่น 
ผา้พนัคอ  ผา้โสร่งพ้ืนเมือง  กระเป๋าหนงั  ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั  พวงกญุแจฯลฯ ท่ี “ ตลาดปราบเซียน ”     

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั          (คา้งท่ีบาหลี) 



  

 

 

วนัทีส่าม  ระบ าบารอง – เบดูกูล –  ทะเลสาบบราตัน – อูลุนดานูบราตัน – วดัเม็งว ี– ทานาลอ็ต       
            (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน มารับคณะจากโรงแรมท่ีพกั   น าท่านเดินทางสู่โรงละครพ้ืนเมือง เพื่อชม ระบ าบารอง  
(BARONG DANCE)  นาฏศิลป์ลีลาประกอบเทพนิยายของชาวบาหลี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือของชาวบาหลี 
วา่ความดี – ความชัว่  เป็นของคู่กนั และเป็นธรรมดา ท่ีทั้ง 2 อยา่งน้ี จะถ่วงดุลกนั ดุจดงั หยนิ – หยาง     ชม การ
แสดงระบ าสิงโต        บารอง  เทพเจา้ท่ีคอยช่วยเหลือมนุษย ์กบั รังดา มารร้าย    ชมการร่ายร ่ าบาหลีดั้งเดิม   การ
แสดงระบ าวานร ซ่ึงมีมาแต่โบราณกาล  การบรรเลงดนตรีโดยวงมโหรีชุดใหญ่        จากนั้น  น าท่านสู่ เบดูกูล 
(Bedugul)  ดินแดนแห่ง  ทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan)  ทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งขา้วขั้นบนัไดท่ี
ค่อย ๆ ลาดต ่าลง     น าท่านชม ปุระอูลุนดานู บราตนั  (PURA ULUN DANU BRATAN)   วดัท่ีไดช่ื้อวา่สวย
ท่ีสุดในเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้ าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ย
ปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้ าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทว ีดานู 
เทพแห่งสายน ้ า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีเรียกวา่เมรุ   มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น ความ
สวยงามของวดัน้ี มกัปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายโฆษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอ   

    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    (บุฟเฟ่ต)์  
น าท่านเดินทางสู่ วดัเมง็ว ีหรือปุระทามนั อายุน (Taman Ayun) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  ตั้งอยู่
ในหมู่บา้นเมง็ว ีมีส าคญัเป็นอนัดบัสองของบาหลี เคยเป็นวงัของรายาแห่งเมง็ว ีก าแพง ประตูวดั ก่อดว้ยหินสูง 
แกะสลกัลวดลายวจิิตรบรรจง หลงัคาปูดว้ยหญา้อลงั มีศาลาเลก็ๆ ซ่ึงมีหลงัคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกนั
ออกเป็น ความสวยงามดงัภาพวาด ส่ิงก่อสร้างดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี... ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านเดินทางสู่ วหิาร ทานาลอ็ต  (TANAH LOT)   ท่ีงดงามข้ึนช่ือของเกาะบาหลี      วดัน้ีสร้างโดย ดงัห์ยงั    
นิราร์ตา   พระสมยัพทุธศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงมองเห็นแสงสวา่งวาบข้ึนท่ีจุดๆ หน่ึงบนฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ี
ดงักล่าวเพ่ือท าสมาธิ   สาวกของผูน้ าทางจิตวญิญาณในทอ้งถ่ินรู้สึกประทบัใจ จึงมาศึกษาศาสนากบัท่าน   สร้าง
ความขุ่นเคืองแก่นกับวชในทอ้งถ่ินอยา่งมาก จึงทา้ทายนิราร์ตา แต่ท่านยงัคงถือขนัติและยา้ยท่ีบ าเพญ็เพียรไปยงั
มหาสมุทร  และสร้างวดัข้ึน สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ทานาลอ็ต หรือ “ดนิแดนในทะเล”   ดา้นนอกของ
วดั ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก และสินคา้หตัถกรรมมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชม และซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจนี)  
น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั          (คา้งท่ีบาหลี) 

 

วนัทีส่ี่  บาหล ี– ยอ็กยาการ์ต้า – วงัสุลต่าน  – อุทยานน า้ – บุโรพุทโธ – วดัเมนดุต – ช้อปป้ิงย่านมาลโิอโบโร่     
         (อาหารเช้า / กลางวนั / เยน็) 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพ่กั   (หรือรับเป็นอาหารกล่อง กรณีทีห้่องอาหารยงัไม่เปิดให้บริการ)     
05.30 น.  หลงัจากเช็คเอา้ทแ์ลว้  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมารับท่านยงัโรงแรมท่ีพกั   น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



  

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยอ็กยาการ์ตา้ (ยอ็กยา่) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี  QZ 8440    
*** คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่วมในบรกิาร *** 

07.50 น. เดินทางถึง เมืองยอ็กยา่   (เวลาท่ี ยอ็กยา่  ชา้กวา่ท่ีบาหลี 1 ชัว่โมง)      พบการตอ้นรับจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเมือง 
ยอ็กยา่ (พดูภาษาองักฤษ)      น าท่านไปชม วงัสุลต่าน  (KRATON YOGYAKARTA) ท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ
องคสุ์ลต่านแห่งชวา  ปัจจุบนั เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ ์ท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงของล ้าค่าในวงัและเคร่ืองใชต้่างๆก่อนท่ี
กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง  น าชมบริเวณวงั   อาคารท่ีใชอ้อกวา่ราชการ และใชใ้นพิธีอ่ืนๆ 
รวมทั้งหอ้งต่างๆ ท่ีเก็บเคร่ืองบรรณาการณ์  โบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่ามากมาย ท่ีมีความเป็นมาอนัน่าศึกษาของ
อารยธรรมชวา    อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัสญัลกัษณ์ท่ีประตูวงั     แลว้น าท่านชม ตามนั สารี  (WATER 
CASTLE)     อุทยานน ้ า และสวนพกัผอ่นของสุลต่าน และเหล่าขา้ราชบริพาร     มีความสวยสดงดงามแปลกตา
จากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากในบริเวณของวงั จะมีสระวา่ยน ้ าไวส้ าหรับสุลต่านและพระญาติ เพ่ือพกัผอ่น และ
ส าราญ   โดยรอบๆจะเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ียงัคงความสวยงาม      อิสระใหท่้านเก็บภาพสวนสวย และสระน ้ า 
ตามอธัยาศยั     จากนั้น  น าท่านไปร้านอาหาร    
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    (บุฟเฟ่ต)์   

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่  บุโรพุทโธ   (BOROBUDUR)  วดัพทุธท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบและสร้างข้ึนในแบบ
ของตวัเอง ไม่เหมือนท่ีใดในโลก  และไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534        
บุโรพทุโธ สร้างข้ึนในราวพทุธศตวรรษท่ี 13-14 โดยราชวงศไ์ศเลนทรา (Sailendras) ซ่ึงปกครองตอนใตข้อง
ชวากลาง  และนบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน    ใชหิ้นจ านวนกวา่ 1 ลา้นกอ้น หรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์
เมตร  ดว้ยจ านวนแรงงานมหาศาล เป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี แต่ก็ถูกท้ิงใหจ้มอยูใ่ตเ้ถา้ถ่านของภูเขาไฟ Merapi 

หลงัจากการใชง้านไม่ถึง 200 ปี เม่ืออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไปอยูท่างชวาตะวนัออก    บุโรพทุโธถูกคน้พบอีก
คร้ังในพทุธศตวรรษท่ี 18 และการบูรณะ ก็ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือตน้พทุธศตวรรษท่ี 20  ช่วงท่ีชาวดทัช ์ปกครองชวา    แต่
ในปี 2528 ไดถู้กวางระเบิดโดยกลุ่มผูต้่อตา้นซูฮาร์โต ้จนไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั  และไดรั้บการบูรณะใหญ่
อีกคร้ัง    หินแต่ละกอ้นจะถูกเรียง ซอ้นกนัข้ึนไปเป็นชั้นๆ คลา้ยกบัปิรามิดตนั  มีทั้งหมด 9 ชั้น    ชั้น 1-6 เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส    ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ท่ีเรียงรายไปดว้ยสถูปโดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นท่ี 10)   
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งปิรามิดของเอเชียกลาง (Ziggurat) กบัสถูปของอินเดีย  มีขนาดกวา้ง 118 
เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กวา้ง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลงัจากการบูรณะคร้ัง
หลงัสุด     พทุธสถานแห่งน้ี ไม่มีทางเขา้ไปภายใน  ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพทุธรูปบรรจุอยูใ่นสถูป
ใหญ่และไม่มีสถานท่ีส าหรับพระสงฆใ์ชจ้ าวดั    กล่าวกนัวา่เม่ือมองลงมาจากทอ้งฟ้าจะเห็นบุโรพทุโธเหมือน
ดอกบวัตูมขนาดใหญ่ท่ีก าลงัจะบานลอยอยูก่ลางทะเลสาบ (จากการส ารวจทางธรณีวทิยาพบวา่ ในสมยัโบราณ 
บริเวณน้ีเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน)     แลว้น าชมพทุธสถานอีกแห่งหน่ึงท่ี วดัเมนดุต  (Candi 
Mendut)    ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปนัง่หอ้ยพระบาทท่ีงดงามท่ีสุด  ซ่ึงขนาบขา้งดว้ยรูปสลกัพระโพธิสตัว์
อวโลกิเตศวร และ พระโพธิสตัวว์ชัรปาณี     เช่ือกนัวา่ ในสมยัโบราณ วดัน้ี เป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับพทุธศาสนิกชน 
ท่ีจะเดินไปแสวงบุญยงับุโรพทุโธ      จากนั้น  อิสระใหท่้านชมยา่นการคา้ท่ีคึกคกัท่ีสุด ในเมืองยอ็กยา่ ท่ี ย่าน 
มาลโีอโบโร่  (MALIOBORO STREET)    อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้ท่ีระลึก   
สินคา้พ้ืนเมือง  เส้ือผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และอ่ืนๆ  

เยน็  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจนี)   
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   เช็คอิน      เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  (คา้งท่ียอ็กยาการ์ตา้) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534


  

วนัทีห้่า  วดัพราห์มบานัน – ยอ็กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ    (อาหารเช้า) 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพ่กั    

หลงัจากเช็คเอา้ทแ์ลว้  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมารับท่านยงัโรงแรมท่ีพกั      จากนั้น   น าท่านชม วดัพราห์มบานัน 
(PRAMBANAN)   หมู่วหิารของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อ ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั (ทายาทผูสื้บ
ทอดราชวงศส์นัชยั)    ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่ สุดสามหลงั   เรียง
จากเหนือจรดใตคื้อ จนัดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร องคใ์หญ่สุดเพ่ือถวายแด่พระศิวะ  ขนาบขา้งดว้ยวหิารขนาด
เลก็กวา่ คือ จนัดี วษิณุ(ทางเหนือ)  และ จนัดี พรหมมา (ทางใต)้  ฝ่ังตรงขา้มตะวนัออกคือวหิารเลก็ ๆ ท่ีคร้ังหน่ึง
เคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจา้แต่ละองค ์ เช่น ววันนทีของพระศิวะ   หงส์ (ฮมัสา) ของพระพรหม   และ
ครุฑของพระวษิณุ   ปัจจุบนัเหลือแต่ ววันนที เท่านั้น      ใกลป้ระตูทางเหนือและใตข้องพ้ืนท่ีส่วนกลางซ่ึงมี
ก าแพงลอ้มรอบ คือวหิารราชส านกัสองหลงั มีลกัษณะเหมือนกนั สูงราว 16 เมตร      จนัดี ศิวะ มหาเทวาองค์
ใหญ่สุดเพ่ือถวายแด่พระศิวะ มีอีกช่ือหน่ึงคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วหิารทั้งหมด 
ต านานทอ้งถ่ินกล่าววา่ รอรอ จองกรังเป็นเจา้หญิงท่ีถูกสาปโดยคู่หมายท่ีไม่ไดรั้กกนั นางขอใหฝ่้ายชายสร้างวดั
ใหเ้สร็จในหน่ึงคืน และท าลายผลงานท่ีเกือบเสร็จส้ินของเขาดว้ยการต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองซ่ึงเป็นสญัญาณของ
เชา้วนัใหม่ ก่อนเวลาเร่ิมวนัใหม่  เพ่ือใหฝ่้ายชายคิดวา่ ตนท าไม่ส าเร็จ   แต่เม่ือรู้วา่ถูกหลอก ฝ่ายชายโกรธมาก
และสาปใหน้างเป็นหิน   ตามต านานหญิงสาวยงัคงอยูท่ี่น่ีในหอเหนือของวหิารในรูปสลกัของนางทุรคาชายาของ
พระศิวะ     ในหออีกสามหลงัมีรูปสลกัของ อกสัตียะ “พระอาจารยข์องเทพเจา้”   หนัหนา้ไปทางใต ้    รูปสลกั
พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นชา้ง หนัไปทางตะวนัตก   และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หนัทาง
ตะวนัออก)    

09.45 น. น าท่านเดินทางไปสนามบิน  ใหท่้านเช็คอิน จดัการดา้นเอกสารการเดินทางและ น าสมัภาระข้ึนเคร่ือง รับบตัรข้ึน
เคร่ือง  แลว้ รอข้ึนเคร่ือง ไปจาการ์ตา้   

13.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงจาการ์ตา้ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี QZ 7557     (13.00 – 14.10)   
*** ค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่รวมในบริการ  

14.10 น. ถึงจาการ์ตา้แลว้ ด าเนินการผา่นพิธีทางศุลกากร และตรวจหนงัสือเดินทาง รอข้ึนเคร่ือง เพื่อกลบักรุงเทพฯ    
*** ทุกท่านต้องผ่าน ตม. ขาออก ทีจ่าการ์ต้า *** 

16.30 น. ออกเดินทางจากจาการ์ตา้ กลบักรุงเทพฯ   (QZ 252: 16.30 – 20.10)  *** ค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่รวมในบริการ 
20.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ  

........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัราค่าบริการ: ราค ต่อท่าน  พกัห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณไีม่ต้องการจ่ายเพิม่เพ่ือพกัห้องเดี่ยว)     

Hotel or similar 

ราคา/ท่าน 

เดนิทาง 2 – 3 ท่าน  

ราคา/ท่าน 

เดนิทาง 4 – 8 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

Bali: Grand Livio  3* 
Jogja: Ayola Tasneem  3*   

17,000 บาท 15,000 บาท 2,200 บาท 

Bali: Sense Sunset Road   3* 
Jogja: Ayola Tasneem  3*   

17,400 บาท 15,400 บาท 2,600 บาท 

Bali: Ramada by Wyndham Bali Sunset Rd. 4* 
Jogja: Sahid Jaya  4*    

17,800 บาท 15,800 บาท 3,000 บาท 

Bali: Fontana   4* 
Jogja: Prime Plaza   4*   

18,000 บาท 16,000 บาท 3,200 บาท 

Bali: Vasanti       4* 
Jogja: Jambuluwuk  4*   

18,400 บาท 16,400 บาท 3,600 บาท 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม        ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน   ตามท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าอาหาร ทุกม้ือ ตามท่ีระบุตามรายการ  
 ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  

 รถขนกระเป๋าและสมัภาระ ระหวา่งสนามบิน และโรงแรม    
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น ้าด่ืม ท่านละ 2 ขวด ต่อวนั   (ระหวา่งทวัร์) 
   มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) ดูแลระหวา่งท่องเท่ียว 
 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป – กลบั   ตลอดเส้นทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ  

ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ  

     ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดนิทางท่องเที่ยวในอนิโดนีเซีย ได้ 30 วนั ไม่ต้องขอวซ่ีา*** 
 เอกสารประกอบการเดินทาง  

หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง) และมีหนา้วา่งเหลือมากกวา่ 2 หนา้ 


