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ยอ็กยาการ์ต้า – บุโรพทุโธ – พราห์มบานัน 
  
 
 
 
 
 
วนัแรก     กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอ็กยาการ์ต้า  – วดัพราห์มบานัน – ช้อปป้ิงย่านมาลโิอโบโร่     
04.00 น.           พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้ท่ี 4 แถว G เคานเ์ตอร์  
  สายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย     
  พบเจา้หนา้ท่ีของสายการบิน  คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองการเช็คอินบตัรโดยสาร  
  และน าสัมภาระข้ึนเคร่ือง 
  รับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบินแลว้   ไปผา่น ต.ม. ขาออก แลว้รอข้ึนเคร่ือง 
06.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูดา้ อินโดนีเซีย  

เท่ียวบินท่ี GA 865 
  *** บริการ อาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง ***  
10.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานซูการ์โน่ ฮตัตะ เมืองจาการ์ตา้   หลงัจากผา่นพิธีทางศุลกากร 

และตรวจคนเขา้เมืองแลว้       
  รอข้ึนเคร่ืองต่อไปเมืองย็อ็กยาการ์ตา้ (ยอ็กยา่)    
  *** ทุกท่านต้องผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ทีน่ี่ *** 
12.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองย็อ็กยาการ์ตา้ โดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA)  
  เท่ียวบินท่ี GA 208   
  *** บริการด้านบน และ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ตลอดเส้นทาง ...  ไม่รวมในค่าบริการ *** 
 



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 

93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 

โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

 

- 2 - 

 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองย็อกยาการ์ต้า เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์และมรดกโลก   เจ้าหน้าท่ีมัคคุเทศก์ประจ าย็อกย่า รอต้อนรับน าท่าน
เดินทางไปร้านอาหาร  (รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยไก่ทอดซู
ฮาร์ต้ี ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของยอ็กยา่) 
น าท่านชม วัดพราห์มบานัน (PRAMBANAN)    หมู่วิหารของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 
เพื่อ ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตนั (ทายาทผูสื้บทอดราชวงศส์ันชยั) ลานตรงกลางของ
โบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่ สุดสามหลงั   เรียงจากเหนือจรดใต้
คือ จนัดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร องคใ์หญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ  ขนาบขา้งดว้ยวหิาร
ขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ)  และ จันดี พรหมมา (ทางใต้)  ฝ่ังตรงข้าม
ตะวนัออกคือวิหารเล็ก ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยบรรจุ พาหนะทรง ของเทพเจา้แต่ละองค ์ เช่นววั
ของพระศิวะ (นนที)  หงส์ของพระพรหม (ฮมัสา)   และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบนัเหลือ
แต่ ววั นนที เท่านั้น   ใกลป้ระตูทางเหนือและใตข้องพื้นท่ีส่วนกลางซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบ 
คือวิหารราชส านกัสองหลงั มีลกัษณะเหมือนกนั สูงราว 16 เมตร จนัดี ศิวะ มหาเทวาองค์
ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกช่ือหน่ึงคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึง
วิหารทั้งหมด ต านานทอ้งถ่ินกล่าวว่า รอรอ จองกรังเป็นเจา้หญิงท่ีถูกสาปโดยคู่หมายท่ี
ไม่ไดรั้กกนั นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวดัให้เสร็จในหน่ึงคืน และท าลายผลงานท่ีเกือบเสร็จ
ส้ินของเขาดว้ยการต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองซ่ึงเป็นสัญญาณของเชา้วนัใหม่ ก่อนเวลาเร่ิม
วนัใหม่  เพื่อใหฝ่้ายชายคิดว่า ตนท าไม่ส าเร็จ   แต่เม่ือรู้ว่าถูกหลอก ฝ่ายชายโกรธมากและ
สาปใหน้างเป็นหิน   ตามต านานหญิงสาวยงัคงอยูท่ี่น่ีในหอเหนือของวหิารในรูปสลกัของ
นางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลงัมีรูปสลกัของ อกสัตียะ “พระอาจารยข์อง
เทพเจา้”หันหนา้ไปทางใต ้    รูปสลกัพระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นชา้ง หันไป
ทางตะวนัตก   และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หนัทางตะวนัออก) จากนั้น อิสระใหท่้าน
ชมย่านการค้าท่ีคึกคักท่ีสุดในเมืองย็อกย่า ท่ี   ย่านมาลิโอโบโร่   (MARLIOBORO)    
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้ท่ีระลึก   สินคา้พื้นเมือง  เส้ือผา้  
กระเป๋า  รองเทา้ และอ่ืนๆ  

เยน็  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร PURAWISATA      
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*** บริการเพิม่เติม ชม การแสดงรามายาณะ หรือรามเกยีรต์ิ ฉบับอินโดนีเซีย ทีโ่รง
ละคร ของภัตตาคาร Purawisata *** ค่าเข้าชม ท่านละ 700 บาท  (ไม่รวมในค่าบริการ)  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  เช็คอินแลว้ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั    
วนัทีส่อง วงัสุลต่าน – อทุยานน า้ – บุโรพทุโธ – วดัเมนดุต  
  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    

น าท่านไปชม วังสุลต่าน  (KRATON JOGJAKARTA)  ท่ีเคยเป็นท่ีประทับขององค์
สุลต่านแห่งชวา  ปัจจุบัน เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ ท่ีเต็มไปด้วยส่ิงของล ้ าค่าในวงัและ
เคร่ืองใชต่้างๆก่อนท่ีกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง  น าชมบริเวณวงั   
อาคารท่ีใชอ้อกว่าราชการ และใชใ้นพิธีอ่ืนๆ รวมทั้งห้องต่างๆ ท่ีเกบ็เคร่ืองบรรณาการณ์  
โบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่ามากมาย ท่ีมีความเป็นมาอนัน่าศึกษาของอารยธรรมชวา อิสระให้
ท่านไดถ่้ายรูปกบัสัญลกัษณ์ท่ีประตูวงั  แลว้น าท่านชม ตามัน สารี  (WATER CASTLE) 
อุทยานน ้ า และสวนพกัผ่อนของสุลต่าน และเหล่าขา้ราชบริพาร   มีความสวยสดงดงาม
แปลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เน่ืองจากในบริเวณของวงั จะมีสระวา่ยน ้าไวส้ าหรับสุลต่าน
และพระญาติ เพื่อพกัผ่อน และส าราญ โดยรอบๆบริเวณจะเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ียงัคง
ความสวยงาม อิสระใหท่้านเกบ็ภาพสวนสวย และสระน ้า ตามอธัยาศยั      

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    (บุฟเฟต์พืน้เมือง) 
บ่าย   น าท่านชม  บุโรพุทโธ  (BOROBUDUR)  วดัพุทธท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบและ

สร้างข้ึนในแบบของตัวเอง ไม่เหมือนท่ีใด  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO ในปี พ .ศ. 2534  บุโรพุทโธ สร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 โดย
ราชวงศไ์ศเลนทรา  (Sailendras) ซ่ึงปกครองตอนใตข้องชวากลาง และนับถือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ใชหิ้นจ านวนกว่า 1 ลา้นกอ้นหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศกเ์มตร 
ดว้ยจ านวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  แต่กถู็กท้ิงใหจ้มอยูใ่ตเ้ถา้ถ่านของ
ภูเขาไฟ Merapi หลงัจากการใชง้านไม่ถึง 200 ปี เม่ืออาณาจกัรตอ้งอพยพผูค้นไปอยูท่าง
ชวาตะวนัออก บุโรพุทโธถูกคน้พบอีกคร้ังในพุทธศตวรรษท่ี 18 และการบูรณะกไ็ดเ้ร่ิม
ข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 ช่วงท่ีชาวดทัช์ ปกครองชวา   ในปี 2528 ไดถู้กวางระเบิด
โดยกลุ่มผูต่้อตา้นซูฮาร์โต ้จนไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั   และไดรั้บการบูรณะใหญ่
อีกคร้ัง    หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันข้ึนไปเป็นชั้ นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน               
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มีทั้งหมด 9 ชั้น   ชั้น 1-6 เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ท่ีเรียงราย
ไปดว้ยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นท่ี 10) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสาน
ระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง (Ziggurat) กบัสถูปของอินเดีย   มีขนาดกวา้ง 118 เมตร 
ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กวา้ง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลงัจาก
การบูรณะคร้ังหลังสุด    พุทธสถานแห่งน้ี ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรม
สารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยูใ่นสถูปใหญ่    และไม่มีสถานท่ีส าหรับพระสงฆ์
ใช้จ  าวดั จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดเมนดุด (Candi Mendut) ภายในวิหารองค์เก่า 
ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่หอ้ยพระบาท ปางปฐมเทศนา  ท่ีงดงามท่ีสุด  ซ่ึงขนาบขา้ง
ดว้ยรูปสลกัพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร และ พระโพธิสัตวว์ชัรปาณี เช่ือกนัว่า ในสมยั
โบราณ วดัน้ี เป็นจุดเร่ิมตน้ ส าหรับ พุทธศาสนิกชน ท่ีจะเดินไปแสวงบุญยงับุโรพุทโธ   
ปัจจุบนั  วดัเมนดุตยงัคงเป็นวดัทางพุทธศาสนา  และมีพระสงฆ ์จ าพรรษาอยู ่ในบริเวณ 
วดั ท่ีสร้างข้ึนใหม่ดว้ย  เชิญท่านนมสัการ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา  ภายในวหิาร    

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร  SINTAWANG   (อาหารจีน)   
  น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั    
วนัทีส่าม   เมืองเก่า KOTA GEDE – ยอ็กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. หลงัจากเช็คเอา้ท์ เรียบร้อยแลว้   น าท่านชม เมืองเก่าของย็อกย่า ที่ Kota Gede ท่ีเคย

รุ่งเรือง ในฐานะเมืองหลวงของ อาณาจกัร มาตารัม (MATARAM) บนเกาะชวา ชม
โบราณสถาน ท่ีคร้ังหน่ึง เคยเป็นพระราชวงั  ก  าแพงเมือง มสัยดิหลวง  Masjid Agung 
Kotagede (The Great Mosque of Kotagede)  ชมบา้นโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง
ดี   ชาวเมืองเก่าของท่ีน่ี  เคยเป็นช่างเงินท่ีท าเคร่ืองเงินท่ีใช้ในราชส านัก  และท ากริช     
ท่ีถือเป็นเคร่ืองประดบัยศของข้าราชบริพาร  งานช่างฝีมือการผลิตเคร่ืองเงิน ไดรั้บการ
ถ่ายทอด จากรุ่น สู่รุ่น  จนถึงปัจจุบัน น าชม ศูนย์เคร่ืองเงิน ท่านจะได้พบกับงาน
หัตถกรรมอีกรูปแบบหน่ึง เป็นงานหัตถกรรมดว้ยวิธีการตีหรือหล่อดว้ยแม่พิมพ ์อาทิ
เช่น กริชประดบัเงิน ทอง หรืออญัมณีมีค่า ซ่ึงเช่ือว่ามีอ  านาจวิเศษ  และเคร่ืองประดบัท่ี
ท าดว้ยเงิน หลากหลายชนิด   ให้ท่านเลือกซ้ือ ตามอธัยาศยั จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
ศูนย์ผ้าบาติก   ผา้บาติกเป็นหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของยอ็กยา ท่านจะไดท้ราบถึง
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กระบวนการผลิตผา้บาติก  รูปแบบ และสีสันของผา้ท่ีพบเห็นไดท้ัว่ชวา  ทั้งบาติกแบบ
ดั้งเดิม เขียนลายดว้ยมือทุกขั้นตอน และบาติกแบบพิมพล์าย  อิสระใหท่้านเลือกชม และ
ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้บาติก ตามอธัยาศยั   
น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี จาการ์ตา้    
(บริการ ของแลนด์ - รถ และไกด์ ส้ินสุด ทีน่ี่)  

12.10 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูดา้   เท่ียวบินท่ี  GA 207    
(ค่าตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่รวมในค่าบริการ) 

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินจาการ์ตา้  หลงัจากผา่น ต.ม. แลว้ รอเปล่ียนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
*** ทุกท่านต้องผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ขาออก ทีน่ี่ *** 

16.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูดา้   เท่ียวบินท่ี  GA 864    
(ค่าตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่รวมในค่าบริการ) 
*** บริการ อาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง *** 

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ...โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 
........................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 

93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 

โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

 

- 6 - 

 

* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสมัภาระน ้ าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึงค่าอาหาร  
   และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน          
   (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
4. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขั้นต ำ่ไม่ 
                       ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
                 **  ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่  
                       ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัต่อไปนี ้** 

      1. หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ        
      2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทั
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
      3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
     5. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด *



  

7 

 

 


