รหัสทัวร์ : THS6-MH-ID-9JUN17-2JAN18H

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – เดนพาซาร์ (บาหลี) - ช้ อปปิ้ งย่ านคูต้า

03.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ MH779
ถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะต่อเครื่ องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน MH851
เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ ย่านคูต้า อิสระท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของบาหลี ไม่ว่าจะ
เป็ นภาพวาดของชาวบาหลี ผ้าบาติก กระเป๋ าถักและตะกร้าสาน ฯลฯ เป็ นของฝากทางบ้าน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HARIS GARELIA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

06.35 น.
10.05 น.
12.25 น.
15.25 น.

เย็น

(-/-/D)

รหัสทัวร์ : THS6-MH-ID-9JUN17-2JAN18H
วันที่สอง

เทมภัคศิริงค์ – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –วัดเบซากี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์ ) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธี
ทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่านั้น ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ น้ ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาวบาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มี
ความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ าศักดิ์สิทธิ์ นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทาให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไป
กับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆ ตัววิหาร หลังจากนั้นเดินทาง
สู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสู ง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่ งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชม
ความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัวของภูเขา
ไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ นอยู่ มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล
1,717 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
หลังอาหาร นำท่ำนเดินทำงตำมเส้ นทำงลดระดับควำมสูงของแนวภูเขำท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำสนใน
บรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุ บเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ไปสู่ วดั ฮินดูที่สาคัญที่สุดและ
ใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih)หรื อ วัดเบซากีห์ ถือเป็ นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัด
บนเกาะบาหลี เป็ นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวดั อื่นรายรอบ
23 วัดตั้งลดหลัน่ กันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็ นประธานอยูต่ รงกลาง
ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาวบาหลี โดย
มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่ งมีความสู งมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสู งถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ถือ เป็ นด่านแรกสาหรับการเริ่ มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HARRIS GARELIA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

เย็น
พักที่

วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

เย็น

เทือกเขาเบดูกลั – วัดเบราตาน (วิหารกลางนา้ ) –– วัดเม็งวี

(B/L/D)

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของที่พกั
หลังอาหารนาท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก,
ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้ นดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้น
ภูเขา ชมต้นน้ าทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พกั ผ่อนและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะ
และ สวนสวรรค์ อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดี ตเป็ นวัดหลวงของ
กษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่
17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบ บริ เวณวัดอันงดงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั HARIS GARELIA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

รหัสทัวร์ : THS6-MH-ID-9JUN17-2JAN18H
วันที่สี่

วิหารทานาล็อท – เดนพาซาร์ (บาหลี) – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

(B/L/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ ง
มหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริ ส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่ งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชม
ความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิง่ นัก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
16.25-19.20 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ แวะต่ อเครื่ องทีก่ วั ลาลัมเปอร์ เทีย่ วบินที่ MH850
21.55-23.10 น. เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ สู่ กรุงเทพ เทีย่ วบินที่ MH796
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ---------------------------

ข้ อควรควรทราบ : สาหรับท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายขายก่ อนทาการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

มิถุนายน : 9 - 12
กรกฏาคม : 6 - 9
กรกฏาคม : 20 - 23
สิ งหาคม : 11 – 14 *วันแม่ *
สิ งหาคม : 24 - 27
กันยายน : 7 – 10
กันยายน : 21 – 24
ตุลาคม : 12 – 15
ตุลาคม :26 – 29
พฤศจิกายน : 9 - 12
พฤศจิกายน : 23 – 26
ธันวาคม : 8 – 11
ธันวาคม : 29 – 1 มกราคม 61
ธันวาคม : 30 – 2 มกราคม 61

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2-3 ท่ าน

18,900
18,900
17,900
19,900
17,900
17,900
18,900
17,900
19,900
17,900
18,900
18,900
19,900
19,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

18,900
18,900
17,900
19,900
17,900
17,900
18,900
17,900
19,900
17,900
18,900
18,900
19,900
19,900

17,900
17,900
16,900
18,900
16,900
16,900
17,900
16,900
18,900
16,900
17,900
17,900
18,900
18,900

พักเดี่ยว

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

รหัสทัวร์ : THS6-MH-ID-9JUN17-2JAN18H
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
-ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่
เกิน 30 กก.
-ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน

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

หมายเหตุ
**ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผูโ้ ดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตาม
ความเป็ นจริ ง
**บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
**บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆ ที่อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

รหัสทัวร์ : THS6-MH-ID-9JUN17-2JAN18H
การจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 8,000 บาท/ท่าน สาหรับการจองทัวร์
2. กรุ ณาส่ งสาเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสารองที่นงั่ สายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่าง
น้อย 2 หน้า
3. ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ กต็ ่ อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจาทัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่ว่า
จะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

