บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน

กาหนดการเดินทาง : กันยายน – มีนาคม 2561

วันแรก

สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK- วัดอูลูวาตู ULUWATU

03.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ น 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู 6 - 7 เคาน์ เตอร์ สาย
การบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL258
เดินทางถึงสนามบินท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน
พระวิษณุ อนุ สาวรี ยข์ นาดใหญ่ครึ่ งตัว จําลองมาจากรู ปสักการะของพระวิษณุ พระผูป้ กป้ องโลก เป็ น
รู ปปั้ นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสู งสุ ดของชาวฮินดู ขี่นกครุ ฑ (นกอินทรี ย)์ เทพการู ดา้
เทพเจ้าแห่ งอิสรเสรี ภาพของชาวฮินดู ซึ่ งเป็ นพาหนะของพระองค์ มีความสู ง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร
ขนาดนํ้าหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุ แห่ งนี้ มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่ งนี้ ยงั ใช้จดั
แสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่ น ระบําบารอง ไว้ตอ้ นรั บแขกบ้าน แขกเมื องอี กด้วย จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางสู่ วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัดที่ต้ งั อยูบ่ นสุ ดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนื อมหาสมุทร
อินเดียเป็ นวัดหลักประจําท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมีทางเดินเลียบ
เลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสู งเห็ นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสี ขาวนวลตัด
กับท้องทะเลสี ครามถึงเวลา นาท่านชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้ อยู่กับอากาศของแต่ ละ
วัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ
รับประทานอาหารเย็น เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

05.50 น.
11.25 น.
กลางวัน

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

(-L-D)

ปูราเบซากีห์ – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดิ นทางขึ้นสู่ นําท่านเดิ นทางสู่ วดั ฮินดูที่สําคัญและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบ
ซากีห์ (Pura Besakih) หรื อ วัดเบซากีห์ ถือเป็ นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็ นวัด
ที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม มีวดั อื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกัน
ไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็ นประธานอยูต่ รงกลาง ทุกๆวัน จะ
มีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของชาวบาหลี โดย
มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่ งมีความสู งมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสู งถึ ง 3,142 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ถือ เป็ นด่านแรกสําหรับการเริ่ มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
หมู่ บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสู ง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะ
บาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจาก

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

การยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี และตั้งอยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั คุ กรุ่ นอยู่ มี
ความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเล 1,717 เมตร นําท่านเดิ นทางตามเส้นทางลดระดับความสู งของแนวภูเขา
ท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุ บเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็ นเอกลักษณ์ ของ
เกาะบาหลี จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิ ตกาแฟ และทดลองชิ มกาแฟขี้
ชะมดรวมถึงเลือกซื้ อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
หลังอาหารหลังนําท่านเดินทางสู่ วหิ ารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่านั้น ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ นํ้ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาว
บาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มีความเชื่ อว่า เมื่อใครได้อาบนํ้าศักดิ์ สิทธิ์ นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทําให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่
งดงามและมี เอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมื อนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดี ตประธานาธิ บดี
อินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งที่ ตลาดปราบเซี ยน ท่าน
สามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่ น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ
(ท่านสามารถต่อราคาสิ นค้ากับแม่คา้ ได้ถึง 50 -70 %)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วิหารตานาห์ ลอต – เทือกเขาเบดูกลั – วัดเบราตาน (วิหารกลางนา้ ) – วัดเม็งวี
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู ซึ่ งสร้างไว้เพื่อบูชา
เทพเจ้าแห่ งมหาสมุ ทรเป็ นวิหารโบราณ สร้ างขึ้ นในคริ ส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่ งสร้ างไว้ริมมหาสมุทร
อินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้ างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์ สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก
หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก,
ต้นไม้ต่างๆทัศนี ยภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้ นดัชท์และ ปุระอันงดงามสอง
ข้างทางขึ้นภูเขา นําท่านชมต้นนํ้าทิพย์แห่ งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พกั ผ่อนและถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์ อุรุดานู ซึ่ งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลาง
อากาศเย็นตลอดปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริ มทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหาร จากนั้นนําท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
วัดทามาอายุน(เม็งวี)อดี ตเป็ นวัดหลวงของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ย ์
แห่ งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระนํ้าล้อมรอบบริ เวณวัด
อันงดงาม

เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWISS BEL PETITENGET ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า
09.30 น.

เดนปาซาร์ (บาหลี) – กรุ งเทพฯ
(B/-/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมกันที่ ล็อบบี้โรงแรมได้เวลานําท่านออกเดินทางจากที่พกั อําลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไป
สนามบินเดนปาซาร์ บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
นาท่ านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL259

13.20 น.
17.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ 
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ---------------------------

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12
ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

ตุลาคม : 12 – 15 // 26 – 29
พฤศจิกายน : 9 - 12
ธันวาคม : 8 - 11 วันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม – 2 มกราคม วันปี ใหม่
มกราคม : 11 – 14// 25 – 28
กุมภาพันธ์ : 8 – 11// 22 – 25
มีนาคม : 1 – 4 //8 -11

16,999
16,999
17,999
21,999
16,999
16,999
16,999

16,999
16,999
17,999
21,999
16,999
16,999
16,999

15,999
15,999
16,999
20,999
15,999
15,999
15,999

6,000
6,000
6,000
8,000
6,000
6,000
6,000

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
-ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าํ หนักไม่
เกิน 20 กก.
-ค่าธรรมเนียมเชื้ อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่ องดื่มนอกรายการ
-ค่าทําเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว
-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
-ค่านํ้าหนักที่เกินพิกดั
-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวัน/ต่อ
ลูกค้า 1 คน
-ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
หมายเหตุ
**ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้ อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นผูโ้ ดยสารจะต้องชําระค่าใช้จ่ายนั้น
เพิม่ เติม ตามความเป็ นจริ ง
**บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ถ้าหากว่าไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยู่เหนื อการควบคุ มของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การ
สู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อ
ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
การจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 8,000 บาท/ท่าน สําหรับการจองทัวร์
2. กรุ ณาส่ งสําเนาหนังสื อเดิ นทางเพื่อสํารองที่นงั่ สายการบิน อายุเหลื อก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 6 เดื อน โดยมี
หน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. ชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ ามัดจาทัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาํ การจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาํ ระค่ามัดจําตามวันเวลาที่
บริ ษทั ฯกําหนดให้ตอ้ งชําระ เนื่องจากจะทําให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาํ การ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาํ เนิ นการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้
ท่าน ไม่วา่ จะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการพิ จารณา การคื นเงิ นในกรณี เกิ ด การยกเลิ ก การจองทัว ร์ ตามสถานการณ์ ที่
เหมาะสม

