รหัสทัวร์ : THS6-GA-ID-7SEP-8DEC17H

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ –จาการ์ ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วัดอูลูวาตู PURA ULUWATU

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
06.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์ รูด้าอินโดนีเซีย
เทีย่ วบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่ อง)
09.55 น.
ถึงสนามบินจาการ์ ต้าเพื่อแวะต่อเครื่ องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
11.35 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี)โดยสายการบินการู ดา้ อินโดนีเซีย
เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่ อง)
14.40 น.
เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะ
จากนั้นเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยีย่ มชม วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัด
ที่ต้ งั อยู่บนสุ ดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนื อมหาสมุทรอินเดียเป็ นวัดหลักประจา
ท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผา
ให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสู งเห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสี ขาวนวล
04.30 น.

(-/-/D)
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คา่

ตัดกับท้องทะเลสี ครามถึงเวลานาท่ านชมพระอาทิตย์ ตกริ มทะเล(ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ ละวัน)
ที่นี่ถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ
รับประทานอาหารเย็น เมนูพเิ ศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง

วิหารตานาห์ ลอต – เทือกเขาเบดูกลั – วัดเบราตาน (วิหารกลางนา้ ) – วัดเม็งวี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ซึ่ งสร้ างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ งมหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้ างขึ้นในคริ ส์ต
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบ
การสร้างอันแปลกตาของวิ หารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักหลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่
เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้
ต่ า งๆทัศนี ย ภาพของบาหลี ระหว่า งขึ้ น บนเทื อกเขาเบดู กัล หมู่ บ ้า นดัช ท์แ ละ
ปุ ร ะอัน งดงามสองข้า งทางขึ้ นภู เ ขา น าท่ า นชมต้น น้ าทิ พ ย์แ ห่ ง พระศิ ว ะที่
วัดเบราตาน ให้ท่านได้พกั ผ่อนและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ
สวนสวรรค์ อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
หลังอาหาร จากนั้นนาท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
วัดทามาอายุน(เม็งวี)อดีตเป็ นวัดหลวงของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ที่มี
ความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบ บริ เวณวัดอันงดงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

เย็น

วันที่สาม

หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,500
เมตร และเป็ นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟ
บาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัว
ของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี และตั้งอยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั
คุกรุ่ นอยู่ มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 1,717 เมตร นำท่ำนเดินทำงตำมเส้ นทำง
ลดระดับควำมสูงของแนวภูเขำท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำสนในบรรยากาศเย็นสบาย
ผ่า นหุ บ เขาทุ่ ง นาขั้น บัน ได อัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องเกาะบาหลี จากนั้น น าท่ า น
เดิ นทางสู่ วดั ฮิ นดูที่สาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura
Besakih) หรื อ วัดเบซากีห์ ถือเป็ นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี
เป็ นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม มีวดั อื่น

(B/L/D)
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กลางวัน

เย็น

วันที่สี่

รายรอบ 23 วัด ตั้งลดหลัน กัน ไปตามไหล่ เขา โดยมี วัดเปนาทารั น (Pura
PenataranAgung) ตั้งเป็ นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมี ศาสนิ กชนมา
ประกอบพิธีก รรมและทุก ๆคนจะต้องแต่ งกายตามธรรมเนี ย มปฏิ บตั ิ ของชาว
บาหลี โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่ งมีความสู งมากที่สุดบนเกาะคือ มี
ความสู งถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ าทะเล ถือ เป็ นด่านแรกสาหรับการเริ่ มต้น
พิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วยจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการ
ผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟได้
โดยตรงอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
หลังอาหารหลังนาท่านเดิ นทางสู่ วิหารศักดิ์ สิ ทธิ์ ธี ร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิ ริงค์ )
สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่านั้น ชมบ่อ
น้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ น้ ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาวบาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มีความเชื่อว่า
เมื่อใครได้อาบน้ าศักดิ์สิทธิ์ นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทาให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์
โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนี เซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆตัว
วิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น
ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสิ นค้ากับแม่คา้ ได้ถึง 50 -70 %)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ า

เดนพาซาร์ (บาหลี) – จาการ์ ต้า – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
11.50-12.50 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ แวะต่ อเครื่ องทีจ่ ากาต้ าร์ เทีย่ วบินที่ GA 407
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้ าร์ สู่ กรุงเทพ เทีย่ วบินที่ GA 864
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ---------------------------

(B/-/-)
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อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง
กันยายน : 7 – 10
กันยายน : 21 – 24
ตุลาคม : 12 – 15
ตุลาคม :20 – 23 **วันปิ ยะมหาราช**
ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15

พฤศจิกายน : 9 - 12 / 23 - 26
ธันวาคม : 8 - 11 วันรัฐธรรมนูญ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ
2-3 ท่ าน
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

19,900

19,900

18,900

6,000

19,900

19,900

18,900

6,000

19,900

19,900

18,900

6,000

19,900

19,900

18,900

6,000

19,900
19,900

19,900
19,900

18,900
18,900

6,000
6,000

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
-ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่ องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่
เกิน 20 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 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิม่ ขึ้น ผูโ้ ดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายนั้นเพิม่ เติม 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
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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
การจองทัวร์ และการชาระเงิน
1. ทำงบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท/ท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์
2. กรุ ณำส่งสำเนำหนังสือเดินทำงเพื่อสำรองที่นงั่ สำยกำรบิน อำยุเหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้ อย 6 เดือน โดยมีหน้ ำว่ำง
อย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
3. ชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมดก่
้
อนเดินทำงอย่ำงน้ อย 21 วันก่อนกำรเดินทำง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ ามัดจาทัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ ในกรณีทำกำรจองเข้ ำมำ แต่ไม่ได้ ชำระค่ำมัดจำตำมวันเวลำที่บริ ษัทฯ
กำหนดให้ ต้องชำระ เนื่องจำกจะทำให้ เสียโอกำสในกำรจองทัวร์ ของท่ำนอื่น
 กรณีที่บริษัทฯได้ ทำกำร ออกตัว๋ กับสำยกำรบินเรี ยบร้ อยแล้ ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินกำรคืนเงิ นค่ำตัว๋ เครื่ องบินให้ ท่ำน ไม่ว่ำ
จะในกรณีไดก็ตำม เนื่องจำกเป็ นระบบกำรออกแบบหมูค่ ณะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ กำรคืนเงินในกรณี เกิดกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ ตำมสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม

