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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์
วันแรก

กรุงเทพ - บาหลี - คูตา้ - อนุ สาวรียม์ หาภารตะ - วัดบราตัน – วิหารทานาห์ลอต  (-/กลางวัน/เย็น)

03.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทีย่ วบินที่ SL258
เดินทางถึง สนามบินงูระห์รยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว พบการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ แนะนาไกด์ทอ้ งถิ่นให้ท่านได้รูจ้ กั (เวลาท้องถิ่น ที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่ ง
ชัว่ โมง)
ย่านคูตา้ จะอยู่ทางฝัง่ ตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มี
ทะเลหาดคู ต า้ ที่ ส วยงาม ที่ น่ี ย งั เพี ย บพร้อ มไปด้ว ยบาร์ ผับ ร้า นค้ า
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นาท่านผ่านชม
อนุ สาวรียม์ หาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็ นรูปของรถศึกเทียมม้า
ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรียน์ นั้ เป็ นสีขาว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คูตา้ พลาซ่า
เยี่ย มชม วัด บราตัน (pura ulun danu bratan) วัดนี้ ต งั้ อยู่ ตรงกลาง
ของเกาะบาหลี อยู่ ห่ ง จากเมือ งเดนพาซาร์ 50 กิ โลเมตร เป็ นวัด ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งมากของเกาะบาหลี ตั้ง อยู่ บ ริ เวณริ ม ทะเลสาบบราตัน และ
ด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟ ซึ่งเป็ นวัดใหญ่ท่ถี อื ได้ว่าสาคัญเป็ น
อันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห ์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายนา้ ตาม
ความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปี ยห์ ของประเทศ

05.50 น.
10.00 น.

เดินทางสู่

เที่ยง
บ่าย
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อินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทัง้ ปี
นาท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มชี ่อื เสียงที่สุดและ
เป็ นจุดที่มนี กั ท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตงั้ อยู่บน
ผาหินนอกชายฝัง่ ในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่
ทาให้วดั แห่งนี้ มีความพิเศษเนื่ อ งจากเมื่อชมวิห ารทานาต์ลอตยามพระ
อาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุม
หน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่ อ นช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ ท่า นยัง
สามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝัง่ ข้างเคียง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ Park Regis Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิรงิ ค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้ นคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิว
ภูเขาไฟบาตูร ์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation – วัดเบซากิห ์ - ชายหาดจิมบารัน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
หลังอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีช่ือเสียงของบาหลีเป็ นเรื่องราวที่สนุ กสนาน
ของการต่อสูร้ ะหว่างความชัว่ กับความดี
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เดินทางมาถึงวัดนา้ พุศกั สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์ หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวัด Pura
Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ซ่งึ ผุดพรายนา้ ขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิดมาจาก
พระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบนา้ เก็บนา้ ไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่
สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวติ และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์
นี้เองคือ ตลาดปราบเซียน มีรา้ นขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อ รองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตัง้ ชื่อ
ให้กบั ตลาดแห่งนี้
หมู่บา้ นคินตามณี เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รบั ชม
ทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร ์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร ์
(Lake Batur) ทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนี้
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารแบบบุ ฟ เฟ่ ต์ ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มชี ่อื เสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่น้ ีท่านจะได้ชม
การทากาแฟด้วยวิธีการดัง้ เดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ท่ีช่ือว่า กาแฟจากขี้ชะมด
ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นกาแฟทีห่ อมทีส่ ุด
นาท่ านชม ปุราเบซากิห ์ (Pura Besakih) หรือนิ ยมเรียกกัน
อีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห ์ (Mother Temple
of Besakih) วัด ที่ใหญ่ ท่ีสุ ด มีค วามสวยงามที่สุ ด อัน ดับ 1
และส าคั ญ ที่ สุ ดของบาหลี เป็ น สถาน ที่ ท่ องเที่ ย วที่ มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมาก โดยด้านหลังของวัดนัน้
เป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของ
เกาะบาหลี วัดเบซากิห ์ เป็ นวัดในศาสนาฮินดู ท่ีใหญ่ ท่ีสุดของบาหลี
ยังถือเป็ นวัดศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี ุดเหนือวัดทัง้ ปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตัง้ เรียงรายอยู่เป็ นขัน้ ๆ กว่า
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7 ขัน้ ไปตามไหล่เขา โดยวัดที่มีความสาคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตัง้ อยู่ตรง
กลาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนู อาหารทะเล ของสดสดทีจ่ บั จากชาวประมงจาก
หมูบ่ า้ นพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น

วันที่สาม

วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้ งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ  (เช้า/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
เราเดิน ทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัด อูลูวาตู (Pura
Uluwatu) วัด ที่ ต ั้ง อยู่ บ นสุ ด ปลายหน้า ผาที่ สู ง ตระหง่ า นเหนื อ
มหาสมุทรอินเดีย เป็ นวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลี แทบทุกคน
เคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชม
ความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝัง่ เป็ นประกายฟองสีขาว
นวลตัดกับท้องทะเลสีคราม เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูก
ที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ท่นี ้ ี ร้าน Krisna
ทีม่ ชี ่อื เสียงของบาหลี
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รยั
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
……………………………………………………….

13.20 น.
17.15 น.

SL259

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา บาหลี (SL) 3 วัน 2 คืน

รหัส

เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
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ไฟท์บนิ

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

18 พ.ย. 60

20 พ.ย. 60

SL258/SL259

13,900

13,900

13,900

5,000

2 ธ.ค. 60

4 ธ.ค. 60

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

9 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

SL258/SL259

16,900

16,900

16,900

5,000

23 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

30 ธ.ค. 60

1 ม.ค. 61

SL258/SL259

16,900

16,900

16,900

5,000

13 ม.ค. 61

15 ม.ค. 61

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

27 ม.ค. 61

29 ม.ค. 61

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

3 ก.พ. 60

5 ก.พ. 60

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

10 ก.พ. 60

12 ก.พ. 60

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

10 มี.ค. 60

12 มี.ค. 60

SL258/SL259

14,900

14,900

14,900

5,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ

รหัส

SL-B120-BAL01_MAR18

- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถวันละ 5USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 3 วัน 15USD (บังคับตามระเบียบธรรม
เนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล
, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
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3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **

