รหัสทัวร์ : THH5-SL-ID-1JAN-31MAR18H

แพคเกจทัวร์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (Thai Lion Air)
2 ท่ าน ออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ วันนี ้ – มีนาคม 2561

วันแรก :
03.30 น.
06.20 น.
11.40 น.

คา่

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซา – วัดอูลวู าตู – หาดจิมบาลัน
(-/-/D)
เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ไทยไลอ้อนแอร์
(ลูกค้าทาการเชคอินและรับบอร์ดดิ้ งพาสด้วยตนเอง)
ออกเดินทางสู่ เดนปาร์ซา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL258
เดินทางถึง สนามบินงูระไรห์ เมืองเดนปาร์ซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระของท่าน
พบกับเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับท่าน ณ ประตูทางออก ออกเดินทางเข้าสู่บาหลี เที่ยว ULUWATU วัดศักดิ์สิทธิ์ อยู่
บนหน้าผา วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ต้งั อยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนื อมหาสมุทร
อินเดีย
รับประทานอาหารคา่ ที่หาดจิมบารัน
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั เพื่อเช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม 3 ดาว
Max One Hotel / Dusita Hotel
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วันที่สอง : หมู่บา้ นคินตามณี – หมู่บา้ นบาตวน – วัดน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ – ถ้าช้าง (B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เปิ ดรับการท่องเที่ยวบาหลี ในวันใหม่ ด้วยการนาท่านท่องเที่ยว ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตรู ์ ณ หมู่บา้ นคินตามณี
หมูบ่ า้ นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในบาหลี ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ ง ตั้งอยูร่ ิมปากปล่องภูเขา
ไฟกุนุง บาร์ตรู ์ เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่ งของบาหลี ตั้งอยูบ่ นระดับความสูง 1, 717 เมตร และเป็ น
หนึ่ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนี้ เป็ นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้ จะมี
อากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นบาตวน ชมงานฝี มือพื้ นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก
เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผ้าบาติก ของชาว บาหลี พร้อมซื้ อหาเป็ นของฝาก และที่
ระลึกจากเกาะบาหลี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านชม วัดน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็ นที่เคารพสักการะ ของชาวบาหลี
ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็ นน้ าพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้ นจากตาน้ าใต้
ดินเป็ นเวลามานานนับพันพันปี
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ ชมต้นกาแฟและการสาธิตการคั ่วกาแฟ
แบบพื้ นเมืองทดลองชิมกาแฟบาหลี มากมายหลายรสชาติ และหากท่านได้อยากลองชิมกาแฟขี้ ชะมดก็
สามารถซื้ อได้ที่นี่ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ถ้าช้าง หรือ ปุรากัวกาจาห์ ที่
โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้า มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อา้ ปากกว้าง
ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปี ศาจร้าย ภายในถ้า ด้านหนึ่ งจะเป็ นรูปปั้ นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็ นรูปปั้ นศิว
ลึงค์ 3 แท่ง เป็ นเครื่องแทนเทพ 3 องค์พระศิวะ พระนารายณ์ พระ วิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้า
ปากถ้าเป็ นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ าไหลพุง่ จากปากปล่อง แกะสลักเป็ นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใคร
อยากมีลกู ลองมาดื่มหรืออาบน้ าที่นี่ จะมีลูก เต็มบ้านหลานเต็มเมือง...
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับเข้าสูท่ ี่พกั พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม
Max One Hotel / Dusita Hotel
วันที่สาม : ชายหาดทันจุง เบอนัว – City Tour Kuta
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปหาดขึ้ นชื่อ TANJUNG BENOA ทากิจกรรมบนหาด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย่ มชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ ชะมดที่เป็ นของฝากขึ้ นชื่อของบาหลี ชมวิธีการผลิต จากนั้นนาท่านเที่ยวชม
ตัวเมือง KUTA
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม
Max One Hotel / Dusita Hotel
วันที่ 4 ร้านของฝาก – เดนปาร์ซาร์ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Check out พบกับเจ้าหน้าที่ ณ ล้อบบี้ โรงแรม
อิสระชอบปิ้ งร้าน krisna oleh oleh
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินงูระไรห์
13.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259
16.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....
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อัตราค่าบริการ สาหรับคณะ 2 ท่าน (ราคานี้ ได้ต้งั แต่ วันนี้ – 31 มี.ค. 61) ยกเว้น 23 ธ.ค. – 5 ม.ค.
อัตราค่าบริการ (สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางไทย)
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ท่านละ
12,999.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
12,999.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
ท่านละ
12,999.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
12,999.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ
3,500.บาท
*** กรณีมีตั ๋วแล้ว หักตั ๋วออก 5,000 บาท / ท่าน ***
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 ค่าห้องพักจานวน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตลอดเส้นทาง (แบบ Seats in coach)
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นบรรยายอังกฤษ (Driver Come Guide)
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย 25 USD (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ หรือนอกเหนื อจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับ 300 บาท / ท่าน
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ ว 2 ใบ
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง
ชาระยอดเต็มภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี****
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผเู ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***

