กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
......... น.

......... น.
........ น.
......... น.
......... น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – จำกำร์ ต้ำ (อินโดนีเซีย) –
ยอร์ คจำกำตำร์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ …..ประตูทำงเข้ ำที.่ .... สำยกำรบิน.................
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ท่านเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งจำกำร์ ต้ำ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเทีย่ วบิน ................
คณะเดินทางถึงสนำมบินโซกำร์ โน ฮัตต้ ำ กรุ งจำกำร์ ต้ำ พักผ่อนรอเปลี่ยนเครื่ อง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ คจำกำตำร์ โดยเทีย่ วบินที่ ..................
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองยอร์ คจากาตาร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ ที่พกั
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(1)

(2)

ยอร์ คจำกำตำร์ – บุโรพุทโธ – วัดพรำมนันต์ – เดนพำซำร์
(บำหลี)

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม วังสุ ลต่ ำน ที่เต็มไปด้วยสิ่ งของล้ าค่าในวัง และเครื่ องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายจะลี้ภยั
และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลังและเครื่ องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุ และสิ่ งล้ าค่า
สมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็ นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ที่
ประตูวงั นาท่านเดินทางเข้าสู่ บุโรพุทโธ เป็ นวัดพุทธที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบ

เทีย่ ง
บ่ ำย

........ น.
........ น.

ของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้ รับกำรยกย่ องเป็ นมรดกโลกจำก UNESCO และเป็ นพุทธสถานที่มีความสาคัญ
และยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 8-9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่ ง
ปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถื อศาสนาพุทธ
นิ ก ายมหายาน ใช้หิ นจานวนกว่า 1 ล้า นก้อนหรื อ
ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจานวนแรงงานมหาศาลเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยูใ่ ต้เถ้า
ถ่ านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ ถึง 200 ปี เมื่ ออาณาจักรต้องอพยพผูค้ นไปอยู่ทางชวา
ตะวันออก หินแต่ ละก้ อนจะถูกเรียงซ้ อนกันขึน้ ไปเป็ นชั้ นๆ คล้ ำยกับปิ
รำมิดตัน มีท้งั หมด 9 ชั้ น ชั้ น 1-6 เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ส่ วนชั้ น 7-9
เป็ นรู ปวงกลม ที่เรี ยงรำยไปด้ วยสถูป โดยมียอดเป็ นสถูปขนำดใหญ่
(ชั้ นที่ 10) เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิ รามิดของเอเชี ย
กลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118
เมตร สู ง 42 เมตร หรื อ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร สู ง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุ ด ไม่มี
ทางเข้าไปภายในพุทธสถานแห่ งนี้ ไม่มีพระบรมสารี ริกธาตุหรื อพระพุทธบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มี
สถานที่สาหรับพระสงฆ์ใช้จาวัด เมื่อมองจำกท้ องฟ้ำจะเห็น บุโรพุทโธ เหมือนดอกบัวตูมขนำดใหญ่ ที่กำลังจะ
บำน ลอยอยู่กลำงทะเลสำบ (จากการสารวจทางธรณี วทิ ยาพบว่าในสมัยนั้นบริ เวณนี้เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดพรำมนันต์ มรดกโลกล่าสุ ดที่เป็ นตานานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูท้ งั สาม ชมต้นกาเนิ ดรา
มายนะและเจดี ยส์ ามองค์ที่เรี ยงรายกันอย่า งงดงามชมโบราณสถานที่ เต็ม ไปด้วยสถาปั ตยกรรมที่ งดงาม
มหัศจรรย์ ตานานเทพแห่งฮินดูและเรื่ องราวของการกาเนิดพระพุทธศาสนา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
สนามบินยอร์คจากาตาร์
ออกเดินทางสู่ เกำะบำหลี โดยเทีย่ วบินที่ ..............
คณะถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี หลังจากรับสัมภาระเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

เดนพำซำร์ – บำรองด๊ ำนซ์ – คินตำมำนี – วัดเทมภัคสิ ริงค์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บำรองด๊ ำนซ์ ชมการร่ ายรา ระบำสิ งโต เทพเจ้าแห่ งความดี
และรังคาวิญญาณร้าย ระหว่างทางให้ท่านแวะเลื อกชมสิ นค้าพื้นเมืองของบาหลี จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
หมู่บ้ำนท๊ อปปำดิ ชมสาธิ ตการย้อมและเพ้นท์ผา้ บาติกแบบพื้นเมืองอันโด่งดัง นาท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้ำน
มำส ชมการสาธิ ต การแกะสลั ก ไม้ แ บบพื้ น เมื อ งและการแกะสลั ก
เครื่ องประดับและทองที่ หมู่บ้ำนเชลุค สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางขึ้น
เหนื อของเกาะ ลัดเลาะไปตามเส้นทางชนบท ผ่านชมหมู่บา้ นโบราณ อาทิ
เช่น หมู่บา้ นอูบุด, หมู่บา้ นคินตามณี และขุนเขา นาท่านสู่ ภูเขำไฟคินตำ
มำนี หุ บเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ชมทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุ บเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนภูเขำคินตำมณี
นาท่านเดินทางสู่ วัดเทมภัคสิ ริงค์ ระหว่างทางผ่านชม บ้านพักของอดี ตประธานาธิ บดีอินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยู่
บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร วัดนี้มีตานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้
ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุ สรณ์ สถานในชัว่ คืนด้วย
เล็บมือตน สิ่ งปลูกสร้ างนี้ คืออนุ สรณ์ สถานแห่ งราชวงศ์วาร์ มาเดวา
ประเพณี ปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทาให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนาง
สนมผูว้ ายชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า ) ชมบ่ อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำพุเทมภัค
สิ ริง ค์ ) เชื่ อ กันว่า พระอิ นทร์ ทรงสร้ า งขึ้ นตอนที่ เจาะพื้ นพิ ภ พเพื่ อสร้ า งบ่ อน้ า อมฤตชุ บ ชี วิตนัก รบของ
พระองค์ สถานที่แห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ าในสระมีอานาจในการรักษาโรคภัยต่าง ๆ
ชาวบาหลีจึงนิยมมาชาระร่ างกายให้บริ สุทธิ์ หลังจากถวายเครื่ องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่ งสระน้ าแล้ว หญิงและ
ชายจะแยกไปอาบน้ ากันคนละด้าน แม้น้ าจะมาจากแหล่ งเดี ยวกัน แต่จะมี ท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรม
ต่างกันไป เพลิ ดเพลิ นไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมี
เอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่ น
ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลำดปรำบเซียน สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชี วิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทาง
สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ JIMBARAN หมู่บา้ นชาวประมง ริ มมหาสมุ ทรอินเดี ย สัมผัสคลื่ นและ
บรรยากาศชาวเล
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

(4)

วัดเม็งวี – วิหำรทำนำล็อท – ยอร์ คจำกำตำร์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเยือนวัด ทำมำอยุน (วัดเม็งวี) ซึ่ งเป็ นวัดหลวงของอดีต พระรำชวัง เม็งวี สร้างในสมัยที่บาหลียงั
ปกครองโดยระบอบกษัตริ ย ์ เป็ นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลก นา
ท่านชมสถาปั ตยกรรมของวัดโบราณอายุหลายร้ อยปี ชมภาพเขียนและ
การทอผ้าพื้นเมืองโดยชาวบาหลี เป็ นวัดที่สวยงามมาก มีน้ าล้อมรอบและ
เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ องด้วย นาท่านชม วิหำรหลวง
ทำมำอยุน เป็ นวัดซึ่ งใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวี
สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงาม มีสระน้ าล้อมรอบบริ เวณวัดงดงามมาก จากนั้นนาท่านสัมผัส
กับอากาศหนาวเย็นตลอกทั้งปี บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้ อมชมความงามของ ทะเลสำบบรำตัน
ทะเลสาบกลางหุ บเขาเบดูกุล (Bedugul) ผ่านชมไร่ ผกั , ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บา้ นที่สวยงามบนเมือกเขา
ชมสวนดอกไม้นานาชาติและวัดริ มทะเลสาบที่งดงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลีอนั งดงามที่วิหำรทำนำล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของ
ศาสนาฮินดู ซึ่ งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ งมหาสมุทร เป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่ ง
สร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

........ น.
....... น.
....... น.
…... น.
….. น.

(5)

บำหลี – จำกำต้ ำร์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม อนุสำวรีย์มหำภำรตะ ที่สวนพระวิษณุ อนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ครึ่ งตัว จาลองมาจากรู ปสักการะของ
พระวิษณุ พระผูป้ กป้ องโลกนมัสการรู ปปั้ นพระวิษณุ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองจำกำต้ ำร์ โดยเที่ยวบินที่ ................
เดินทางถึงจำกำร์ ต้ำ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ …………
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเราเฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์

