่ นเพียง2ท่าน เลือกเดินทางได้ทุกวัน
เริมต้

แพ็คเก็จบาหลี 4วัน3คืน (ราคาไม่ รวมตั๋ว) CODE :BALI 06

ชมความงามของเกาะบาหลี ช้อปปิ้ งงานฝี มือสิ นค้าพื้นเมือง
ขึ้นชื่อของบาหลี ทั้งผ้าบาติก ภาพวาด และงานไม้แกะสลัก
ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาไฟ และสัมผัสวิถีความเชื่อของบาหลีที่วดั นํ้าพุศกั ดิ์สิทธิ์
พร้อมทั้งพักผ่อนสบายๆ หรื อเลือกซื้ อทัวร์เพิม่ เติมได้ 1 วันเต็ม
วันแรก
......... น.

กรุงเทพฯ – บาหลี
(-/-/-)
เดินทางถึงสนามบินงูระห์ลยั (Ngurah Rai) เดนปาร์ซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย พบ
การต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
**ไม่มอี าหารคํ่าบริการ**

วันสอง

บารองแดนซ์ – คิ นตามณี – วัดนํ้าพุศกั ดิ์ สิทธิ์ – ซีฟดดิ
ู๊ นเนอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
ไกด์ทอ้ งถิน่ รับท่านจากโรงแรมทีพ่ กั นําท่าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดงั ้ เดิม “บาร็
องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบําสิงโต นาฏศิลป์ จากเทพนิยายพืน้ เมืองของบาหลี ตํานานเทพเจ้า
ซึง่ ให้เห็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตทีค่ อย ช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ ของความดี กับ

( เช้า/ กลางวัน / เย็น )

คํ่า

“รังตา” ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของความชัวร้
่ าย ชมการแสดง มโหรีของบาหลี และเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับ
นักแสดงเป็ นทีร่ ะลึก จากนัน้ นําท่านชมและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองขึน้ ชือ่ ของบาหลี ไม่วา่ จะเป็ นเครือ่ งเงิน
ภาพวาดฝีมอื จิตรกรท้องถิน่ และงานไม้แกะสลักทีม่ ตี งั ้ แต่ขนาดเล็กตัง้ โต๊ะได้ไปจนถึงงานชิน้ ใหญ่ๆ ประดับ
บ้าน ก่อนนําเดินทางสูห่ มูบ่ า้ นคินตามณี เพือ่ ชม MT .Batur ภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุต
จากระดับนํ้าทะเล ชมทะเลสาบบาตูร์ และ หมูบ่ า้ นพืน้ เมืองหลายแห่งที่ คินตามานี ทีง่ ดงามราวสรวงสวรรค์
ปกคลุมด้วยหมอกสวยงาม และมีอากาศเย็น ตลอดทัง้ ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์อาหารพืน้ เมือง)
นําท่านชม วัดนํ้าพุศกั ดิ์ สิทธิ์ เทมภัคสิ ริงค์ ศาสนสถานทีเ่ ก่าแก่ และเป็ นทีเ่ คารพสักการะของชาวบาหลีซง่ึ
มีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อนํ้าพุศกั ดิสิ์ ทธิ ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึง่ เป็ นนํ้าพุจากธรรมชาติทผ่ี ดุ ขึน้ จากตานํ้าใต้ดนิ
เป็ นเวลามานานนับพันพันปี และบริเวณหน้าวัดมีรา้ นขายของทีร่ ะลึกขึน้ ชือ่ ทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ “ตลาดปราบ
เซียน” อิสระเลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ หาดจิบารัน (บาร์บคี วิ ซีฟู๊ด)

วันที่สาม

อิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ มเติ ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มอี าหาร และรถบริการ)

เทีย่ ง
บ่าย

(เช้า/-/-)

เลือกซื้อทัวร์เพิ ม่ เติ ม
* สปาทรีทเม้นท์ 2 ชัวโมง
่ พร้อมรถรับส่ง ท่านละ 900.- บาท
* ล่องเรือรับประทานอาหาร พร้อมรถรับส่ง (เวลา 16.30 น. – 21.00 น.) ท่านละ 1,750.- บาท
* ล่องแก่งครึง่ วัน พร้อมอาการกลางวัน และรถรับส่ง ท่านละ 1,200.- บาท

วันที่สี่

บาหลี – กรุงเทพฯ

(เช้า/-/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทีพ่ กั อิสระ จนถึงเวลาเดินทางกลับ
นําท่านเดินทางไปสนามบินงูระห์ลยั (Ngurah Rai) เดนปาร์ซาร์
******************************************************
่
่
เทียวบิ
นทีเหมาะสมสํ
าหร ับโปรแกรม

่ านสามารถใช้ ให้เหมาะสมกับการเดินทางแบบแพ็คเก็จนี ้ คือ
สายการบินทีท่
การบินไทย
TG431 09.20-14.45 / TG432 16.20-19.35
การู ดา้ อินโดนี เซีย GA865 06.35-10.10+GA406 11.30-14.20
แอร ์เอเชีย

GA407 13.40-14.30+GA864 16.40-20.10
FD396 06.05-11.25 / FD397 11.55-15.15

้
อ ัตราค่าบริการแพ็คเก็จ **เดินทาง 2 ท่านขึนไป**
้ ได้ถงึ 20 ธ ันวาคม 2558
ราคานี ใช้

โรงแรม

ราคา/ท่าน

The Tusita / Deluxe room

Kuta

6,900.-

Kuta Station Hotel / Superior room

Kuta

8,100.-

Harris River View Kuta / Harris room

Kuta

7,400.-

Best Western Kuta Beach / Standard
room

Kuta beach street

8,000.-

Eden Hotel / Eden room

Kuta

7,800.-

Kuta Paradiso / Deluxe room

Kuta

9,600.-

โรงแรม

ราคา/2 ท่าน

Kuta Beach Heritage / Classic room

Kuta

12,000.-

Legian Paradiso / Superior room

Legian

7,300.-

Grand Whiz / Superior room

Nusa Dua

8,900.-

Novotel Bali Benoa / Deluxe room

Tanjung Benoa

11,700.-

The Sense/Superior room

Seminyak

8,600.-

The Bidadari Villas / One bedroom villa

North of Kuta

14,500.-

เงื่อนไขค่าบริการ การจอง และการชําระเงิน
อ ัตราค่าบริการนี ้รวม
่ ก 3 คืน ( ห ้องละ 2-3 ท่าน ตามทีลู
่ กค ้าเลือก )
ค่าโรงแรมทีพั
่
ค่าอาหารตามทีระบุตามรายการ
่
่ องเทียวที
่
่ ตามรายการ
ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเทียวตามสถานที
ท่
ระบุ
่
ค่าเข ้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท
่ (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเทียว
่
มัคคุเทศก ์ท ้องถิน
อ ัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
่ นไป-กลับ กรุงเทพ-บาหลี ภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าตั๋วเครืองบิ
่ มสั
่ งพิ
่ เศษ
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกั ผ ้า รีดผ ้า และเครืองดื
่
 ค่าทิปมัคคุเทศก ์ท ้องถิน และคนขับรถ วันละ 4 ดอลล่า
 ค่าภาษี 7% และหัก ณ ทีจ่่ าย 3% (กรณี ทต
ี่ ้องการใบกํากับภาษี)
่
้
่
 ค่าระวางกระเป๋ าทีมีนําหนักเกินจากทีสายการบินกําหนดไว ้
เอกสารประกอบการเดินทาง
่ อายุเหลือใช ้งานไม่ต่ากว่
- หนังสือเดินทางทีมี
ํ าเดือน 6 (ไม่มก
ี รณี การอนุโลม เพราะ ตม.เข ้มงวดไม่ครบอาจส่งกลับ)
- มีหน้าว่างเหลือมากกว่าหน้า 2
่ ่ง
เงื่อนไขการจอง และการสํารองทีนั
่
ษท
ั ได ้รบั ชําระเงินมัดจํา จํานวน ท่านละ 5 000,บาท
-การจองจะสมบูรณ์ (กรณี จองล่วงหน้า มากกว่า 25วัน) เมือบริ
่
ษท
ั ได ้รับชําระเงินมัดจํา เต็มจํานวนตามราคาแพ็ คเก็จ
-การจองจะสมบูรณ์ (กรณี จองล่วงหน้า น้อยกว่า 25วัน) เมือบริ
้
่ องการ )
( จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนันอาจ
ไม่มห
ี อ
้ งพักว่างในวันและเวลาทีต้

่ ่ง
เงื่อนไขการจอง และการสํารองทีนั
-กรณี การยกเลิกใดๆ ก่อนวันเดินทาง มากกว่า 15 วัน จะต ้องชําระ 50% ราคาเต็มของแพ็คเก็จ
-กรณี การยกเลิกใดๆ ก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน จะต ้องชําระ พิจารณา คืนตามความเสียหายจริง
-กรณี การยกเลิกใดๆ ก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน ชําระเต็มจํานวน

