วันที่พิมพ์ : 17-09-2019 05:50:28

DE640 : โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ทานาล็อท อูรูบาตู จิมบารัน 3 วัน 2 คืน (SL)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2562

20-22 ก.ย. 62 , 21-23 ก.ย. 62 , 27-29 ก.ย. 62 , 28-30 ก.ย. 62

ตุลาคม 2562

03-05 ต.ค. 62 , 04-06 ต.ค. 62 , 05-07 ต.ค. 62 , 11-13 ต.ค. 62 , 12-14 ต.ค.
62 , 18-20 ต.ค. 62 , 19-21 ต.ค. 62 , 24-26 ต.ค. 62 , 25-27 ต.ค. 62 , 26-28
ต.ค. 62
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - บาหลี - หาดจิมบารัน

10.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ

12.55 น.

นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที SL258

18.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน
พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง

พักที่

SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ชมบารองแดนซ์ - เทือกเขาคินตามณี - Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม
ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง
แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรำมีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ
แวะชม โรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก
ก่อนเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี สถานที่สถิต
ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา
อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

บ่าย

ชม ทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์
เดินทางเที่ยวชม บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ทำกิจกรรมอันสนุกสนาน
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ
เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น
รังนก
หลังจากนั้นเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13
เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
ชม บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์
และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก
ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
จากนั้นนำชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด
และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง
ก่อนเดินทางไปสู่ หมู่บ้าน Celux ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม
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ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

วิหารทานาล้อต - วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชม วิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท
เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชม
วิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16
โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย
เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร
(กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)
นั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1
ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน
สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง
ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

........ น.

ออกเดินทางไป สนามบินงูราลัย เพื่อทำการเช็คอิน

19.20 น.

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259

23.05 น.

เดินทางถึง สนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

20 - 22 กันยายน 2562
21 - 23 กันยายน 2562
27 - 29 กันยายน 2562
28 - 30 กันยายน 2562
03 - 05 ตุลาคม 2562
04 - 06 ตุลาคม 2562
05 - 07 ตุลาคม 2562
11 - 13 ตุลาคม 2562
12 - 14 ตุลาคม 2562
18 - 20 ตุลาคม 2562
19 - 21 ตุลาคม 2562
24 - 26 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562
26 - 28 ตุลาคม 2562

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
11,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,555
11,555
12,555
13,555
11,555
11,555
10,555
11,555
11,555
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
• ค่าที่พัก 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง 2 คืน
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
• ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
• บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
• รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
ราคาทัวร์ไม่รวม
• ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
• ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 61 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขในการจอง
• มัดจำท่านละ 7,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ
กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
การยกเลิก
• *** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากชำระเงินไม่สามารถยกเลิกได้ ทางผู้จัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี ***
• เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ /
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน /
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ /
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
• หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำคัญมาก)
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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