เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
 พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน
 อาหารครบทุกมื้อ **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
 มีรถรับส่งพร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
กาหนดการเดินทาง
เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
วันที่
1

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน
6,900 บาท/ท่าน

รายการ/กิจกรรม
กรุ งเทพฯ–เดนปาซาร์ (บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

เช้ า
-

พักเดี่ยว
4,500 บาท

อาหาร
กลางวัน


เย็น

*SEAFOOD
LOPSTER

โรงแรม
Hotel 4 ดาว


2
3

วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บา้ นคินตามณี - ร้านกาแฟ-เทม

ภัคสิ ริงค์-อูบุด
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุ งเทพฯ


วันแรก





-

-

กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์ (บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

Hotel 4 ดาว

-

(-/L/D)

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสายการบิน ที่ลูกค้า
เลือกเอง มุ่งหน้าสู่ เมืองเดนปาซาร์(บาหลี) ประเทศอินโดนีเซีย
**เมื่อท่านเดินทางไปถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี มีไกด์ทอ้ งถิ่นถือ
ป้ายรอต้อนรับท่านและอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว**
(กรณี อาหารกลางวันขึ้นอยูก่ บั เวลาเดินทางของลูกค้า)
เกาะบาหลี เป็ นหนึ่งในเกาะของประเทศอินโดนีเซี ยที่มีความสวยงามทั้ง
ธรรมชาติและความโดดเด่นเรื่ องศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ จนได้รับสมญานาม
ว่า ดินแดนแห่งเทพเจ้าและเกาะสวรรค์และอัญมณี แห่งมหาสมุทรอินเดีย
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนั ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้าง
ไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็ นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริ ส์ตศตวรรษที่
11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้าง
อันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิง่ จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมวิวพระ
อาทิตย์ตกดินพร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ หาดจิมบารัน
คา่
 บริการอาหารเย็น เมนูพเิ ศษ Sea Food + Lopster ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่
 Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้ านกาแฟ-เทมภัคสิ ริงค์ -อูบุด (B/L/D)

เช้ า

กลางวัน

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วดั ฮินดูที่สาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะ
บาหลี ปู ร าเบซากี ห์ (Pura Besakih) หรื อ วั ด เบซากี ห์ ถื อ เป็ นวัด แม่ Mother
Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็ นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดด
เด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวดั อื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา
โดยมีวดั เปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็ นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆ
วันจะมี ศาสนิกชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรม
เนี ยมปฏิบตั ิของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็ น ภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่ งมีความสู ง
มากที่สุดบนเกาะคือ มีความสู งถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ าทะเล ถือ เป็ นด่านแรก
สาหรับการเริ่ มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วยนาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตา
มานี ตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,500 เมตร และเป็ นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้น ๆ บน
เกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบา
ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ่ งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
บาหลีและตั้งอยู่ดา้ นข้างภูเขาไฟที่ยงั คุ กรุ่ นอยู่ มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล
1,717 เมตร นาท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสู งของแนวภูเขาท่ามกลาง
ธรรมชาติ ป่ าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุ บเขาทุ่ ง นาขั้น บันได อัน เป็ เอ
กลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการ
ผลิตกาแฟ และทดลองชิ มกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้ อสิ นค้าจากโรงงานกาแฟ
ได้โดยตรงอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ )
หลังอาหารหลังนาท่านเดิ นทางสู่ วิหารศักดิ์ สิ ทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิ ริงค์ )
สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ท่านั้น ชม
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีตน้ น้ ามาจากภูเขาไฟ ซึ่ งชาวบาหลี ปั จจุบนั ก็ยงั มีความเชื่ อ
ว่า เมื่อใครได้อาบน้ าศักดิ์สิ ทธิ์ นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทาให้ผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลี
เซี ยนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชม
บ้านพักของอดีตประธานาธิ บดีอินโดนีเซี ย ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้น
เพลิ ด เพลิ น กับการช้อ ปปิ้ งที่ ตลาดปราบเซี ย น ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า

เย็น
พักที่

วันทีส่ าม

เช้ า

พื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่ น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่ งพื้นเมื อง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ
(ท่านสามารถต่อราคาสิ นค้ากับแม่คา้ ได้ถึง 50 -70 %)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 Harris Hotel Kuta Galleria หรื อเทียบเท่ า

FREE TIME - เดนปาซาร์ (บาหลี)- กรุ งเทพฯ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(B/-/-)
หลังรับประทานอาหาร ปล่อย Free Time (กรณี มีเวลาอาจนาท่าน ช็อปปิ้ งซื้อของ
ที่ระลึกก่อนกลับ) พร้อมกันที่ลอ็ บบี้โรงแรมได้เวลานาท่านออกเดินทางจากที่พกั
อาลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดิ นทางไปสนามบิน เดนปาซาร์ บาหลี เพื่อเดินทาง
กลับสู่ กรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

******************************************************************************************************************************

รายละเอียดของแพคเกจ
**อัตราค่าบริการนีร้ วม**
1.ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
2.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
3.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
5.มัคคุเทศก์นาเที่ยวท้องถิ่นภาษาอังกฤษ

**อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม **
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ

(B/-/-)

2.ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
3.ค่าทาเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว
4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
5.ค่าน้ าหนักที่เกินพิกดั
6.ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ5USDต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน
7.ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
**********************************************************************************

