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วันแรก

กรุงเทพฯ – บาหลี – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

0400
คณะมาพร้อมกันที่สนามบิน
ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 ชั้น 3
เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0615 เดินทางสู่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที
FD396
1130 เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางผ่าน
ประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล นาท่านเดินทางไป
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทร
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ค่า

อินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุ
มาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก
ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ชายหาดจิมบาลัน ในแบบบาหลี
ดั้งเดิม ณ พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว พร้อมชมบรรยากาศ
งดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝั่ง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Love Fashion หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

บารอง

แด๊นซ์ - เทือกเขาคินตามณี – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – วัดถ้า
ช้าง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองแด๊นซ์” ชมการร่ายราระบาสิงโตเทพเจ้า
เทพเจ้าแห่งความดี และรังคา วิญญาณร้าย ระบากริช การแสดงวง “เม
กะลัน” มโหรีของบาหลี และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตานานเทพเจ้า
เรื่องราวต่างๆ ที่นาเสนอ สนุกสนานกับตัวละคร หลังจากนั้นขอเชิญทุกท่าน
ได้ถ่ายรูปหมู่กับนักแสดงเป็นที่ระลึก ผ่านชมหมู่บ้าน Topati หมู่บ้านที่ทา
การผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมย่านอุบุด ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ตลาด
สุขะวาตีตลาดเก่าแก่และดั้งเดิมและย่านพระราชวังเก่า ก่อนเดินทางขึ้นสู่
เทือกเขาคินตามณี Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ
ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW
นาท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่
สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่
ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขา
ไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์
หลังจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13
เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์
เท่านั้น ชมบ่อน้าพุศักดิ์สิทธิ์ ทีT
่ IRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี
โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และ
มหัศจรรย์ ทาเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้าเป็นสระ
ศักดิ์สิทธิ์ มีน้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลี
เชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้าที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็ม
เมือง จากนั้นนาชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดา
ตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ้าช้างศักดิ์สิทธิ์ ที่มีรูปปั้นพระพิฒเนศอยู่ นา
คณะเดินทางสู่ วัดถ้าช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.
1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้า ลักษณะเป็น
การเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์
อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้าเป็นรูปตัวที
ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ
3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Love Fashion หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตก

ดินที่วิหารทานาล็อท

4/11

PIND002 บาหลี 4 วัน



เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่
สวยงามมาก มีน้าล้อมรอบ เป็นที่เก็บดวงวิญญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงาม
มาก นาท่านชมสถาปัตยกรรมของวัดโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นวัดใน
ราชวงศ์กษัตริย์ ชมภาพเขียน และการทอผ้าพื้นเมืองโดยชาวบาหลี
เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้ งปี ชม
สวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบ
ดุกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
วัดเบระดาน ชมทะเลสาบที่งดงามริมวัดเบระดาน ให้ท่านได้พักผ่อนละ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและวัดริมทะเลสาบ ท่ามกลาง
อากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทร
อินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่
ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผา
มหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16
โดยนักบุญดายังระวาดีที่บาเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือ
ของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทา
ละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ
ค่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก Love Fashion หรือเทียบเท่า

วันที่สี
ส่ ี Shopping Center – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนแนม อาทิ ROXY, QUICKSILVER,
VERSACE ที่ย่าน Shopping Center
ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์
1200

นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่

FD397
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1515

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความ

ประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

วันนักขัตฤกษ์

พักห้อง สอง/
สามท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12 – 15 ตุลาคม 2561

วันหยุดนักขัต
ฤกษ์
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์

24,900.-

2,400.-

24,900.-

2,400.-

24,900.-

2,400.-

20 -23 ตุลาคม 2561
22 - 25 พฤศจิกายน 2561

29 ธันวาคม - 01 มกราคม
วันส่งท้ายปีเก่า
24,900.2,400.2562
ต้อนรับปีใหม่
*** ราคาดังกล่าวไม่มีราคาเด็ก หากเป็นราคาสาหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ปี
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***
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****บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม***
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้
เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทย
8.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด,
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า
20 ก.ก. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (5 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ
20 USD)
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 12
USD)
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7.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6
เดือน
3.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่
ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก,
ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่าน
การอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่าน
ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
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2.หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000

บาท
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000

บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จาก

ราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้น
ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มัดจาตั๋ว
7.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้าม
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ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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