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บาหลี5 วัน 4 คืน
พัก 4 คืนที่ Horison Sunset Road Bali
อูลวู าตู วัดน ้าพุศกั ดิ์สทิ ธิ์ อุบดุ ทานาล็อท นาขั ้นบันได
ภูเขาไฟคินตามณี วัดเม็งวี บราตัน เบดูกลู จิมบาลัน ซีฟดู๊ BBQ
อิสระ 1 วัน ให้ เลือกซื ้อออปชัน่ ทัวร์ ในสไตล์ของคุณ
สายการมาเลเซีย แอร์ ไลน์ ส (MH)
วันแรก
03.45 น.

06.00 น.
09.15 น.
12.00 น.
15.05 น.

เย็น
ค่า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - เดนพาซาร์ - วัดอูลวู าตู - สวนพระวิษณุ
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 6 แถว M เคาน์เตอร์ 1-4 สายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส เพื่อเช็คอิน
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ อานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ จากนันให้
้ ท่านอิสระจับจ่ายสินค้ า ภายในร้ าน
Duty Free
เหินฟ้าสูก่ วั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ MH 797
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูบ่ าหลี
เหินฟ้าสูเ่ มืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ MH 851
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงรู าราย เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบและปราศจากมลภาวะ ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติค หาดทรายสวยขาวสะอาด และตานานลี ้ลับแห่งวั ฒนธรรมฮินดู ให้ ท่านได้ มี
เวลาสาหรับแลกเงินสกุลรู เปี ยห์สาหรับการจับจ่ายสินค้ าส่วนตัว จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู ซึ่งวัดนี ้สร้ าง
และแกะสลักจากหิน ในสมัยราชวงศ์ซเล็นดราสหรื อราวศตวรรษที่ 11 ตังอยู
้ บ่ นหน้ าผาสูงจากระดับน ้าทะเลกว่าร้ อย
เมตร ล้ อมรอบด้ วยมหาสมุทรที่กว้ างใหญ่ จากนันแวะชม
้
สวนพระวิษณุ ที่มีอนุสาวรี ย์ขนาดใหญ่ครึ่ งตัวจาลองมา
จากรู ปสักการะของพระวิษณุหรื อพระนารายณ์ พระผู้ปกป้องโลก ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 ของเทพองค์สาคัญของชาวฮินดู
และรู ปปั น้ หัวนกการู ด้าหรื อครุ ฑ ซึ่งเป็ นสัตว์พาหนะของพระนารายณ์ และเป็ นสัญ ลักษณ์ แห่งความมีอิสระและ
เสรี ภาพ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั Horison Sunset Road Bali หรื อระดับเทียบเท่า
หมู่บ้านหัตถกรรม - คินตามณี - นาขัน้ บันได - วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอูบุด - อาหารค่าที่หาดจิมบารัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านแวะชมงานฝี มือพืน้ เมืองของชาวบาหลีที่ หมู่บ้านหัตถกรรม MAS และ Celuk ชมงานฝี มือ เครื่ องเงิน
งานไม้ แกะสลัก ผ้ าทอ และผ้ าบาติก ที่ประดิษฐ์ อย่างประณีตบรรจงตามแบบฉบับดังเดิ
้ มโดยช่างฝี มือของชาวบาหลี
จากนันเดิ
้ นทางขึ ้นสูจ่ ุดชมวิวย่าน คินตามณี ชมภูเขาไฟบาตูร์ หนึง่ ในภูเขาไฟของบาหลีที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ เกิดการ
ระเบิดครัง้ ล่าสุดเมื่อปี 1963 มีความสูงเหนือระดับน ้าทพเล 1,700 เมตร มีความงดงามและปกคลุมด้ วยหมอกเกือบ
ตลอดทังปี
้ ระหว่างทางแวะชม นาขันบั
้ นได ที่ขึ ้นชื่อของบาหลี ชมความงดงามของทุ่งนาเขียวขจีที่ทอดตัวเรี ยงราย
เป็ นชันๆ
้ ราวขันบั
้ นไดปูด้วยพรมสีเขียวละออตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น (3)
จากนันน
้ าท่านชม วัดนา้ พุ ศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี
ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่ อนา้ พุ ศักดิ์สิทธิ์ เตียต้ า เอ็มปุล ซึ่งเป็ นน ้าพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ ้นจากตาน ้าใต้ ดิน
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ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เป็ นเวลามานานนับพันปี โดยไม่มีวนั หมด ซึง่ ชาวพื ้นเมืองนิยมไปชาระล้ างร่ างกายด้ วยน ้าจากบ่อน ้าผุดนี ้ เพื่อความ
เป็ นสิริมงคล จากนัน้ ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ าพื ้นเมืองใน ตลาดอูบุด ตลาดจาหน่ายสินค้ า
หัตถกรรมพื ้นเมืองขนาดใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นงานรเย็บปั กถักร้ อย เครื่ องนุง่ ห่ม งานไม้ แกะสลัก ของที่ระลึก ฯลฯ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร มื ้อพิเศษ!! เพลิดเพลินกับบรรยากาศอาหารคา่ ริ มหาดที่จิมบารัน
อิ่มอร่อยกับบาร์ บคี ิวซีฟดู้ สไตล์บาหลี (4)
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั Horison Sunset Road Bali หรื อระดับเทียบเท่า
เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดเม็งวี - วิหารทานาล็อท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสูเ่ บดูกุล (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท่านสูจ่ ุดชมวิวของภูเขาไฟบราตัน ภูเขาไฟใหญ่
อันดับสองของบาหลี ทะเลสาบบราตัน เบดูกูล ทะเลสาบที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของเกาะบาหลี และอยู่สงู จาก
ระดับน ้าทะเลถึง 700 เมตร มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ ภายในมี วัดบราตัน ซึ่งเป็ นวิหารอยู่กลางน ้า มี
ความสวยงามจนเคยติดอันดับวัดที่มีความงดงามที่สดุ ในบาหลี และภาพของวัดแห่งนี ้มักถูกใช้ ในสือ่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวบาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทางสูว่ ิหาร Taman Ayun หรื อ วัดเม็งวี ที่ติดอันดับสวยงามที่สดุ 1 ใน 5 วัดของบาหลี วัดหลวงที่ยงั คง
หลงเหลือความสวยงามตามการก่อสร้ างแบบสมัยก่อน อดีตเป็ นวัดที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมของกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์
เม็ งวี ปั จจุบัน จะเปิ ด ใช้ เพื่ อพิ ธี กรรมในโอกาสสาคัญ ๆ เท่านั น้ จากนัน้ น าท่า นเดิ น ทางสู่ วิห ารกลางสมุ ท รทา
นาล็อท ที่งดงามขึ ้นชื่อของเกาะบาหลี สร้ างขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยพราหมณ์ชื่อดังยัง นิราตาห์ ตัววิหารตังอยู
้ ่
บนแหลมที่ยื่นลงไปสูม่ หาสมุทรและจะเดินเข้ าสูต่ วั วิหารได้ ในยามที่น ้าทะเลลงเท่านัน้ ให้ ท่านเดินเล่นชมความงาม
ของวิหารตามอัธยาศัย หรื อเดินเลือกชมซื ้อของที่ระลึกบริ เวณตลาดพื ้นเมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Horison Sunset Road Bali หรื อระดับเทียบเท่า
อิสระเต็มวัน - หรือเลือกซือ้ ออปชั่นทัวร์ หลากหลายรูปแบบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
ให้ ท่านได้ อิสระเต็มที่กับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม (ไม่มีบริ การ
อาหารกลางวันและอาหารค่า) หรื อท่านสามารถเลือกซื ้อทัวร์ เสริ มต่างๆ ได้ ดงั รายการต่อไปนี ้
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ค่า
ทีพ่ กั Horison Sunset Road Bali หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า
เดนพาซาร์ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
10.00 น.
ได้ เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานงูราราย
12.50 น.
เหินฟ้าสูก่ วั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ MH 714
15.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
17.50 น.
สายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ MH 780 นาท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
18.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการ
วันที่เดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

เด็กพักกับผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

08-12 ส.ค. 2558

18,900 บาท

18,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

5,000 บาท

14-18 ต.ค. 2558
21-25 ต.ค. 2558
24-28 ต.ค. 2558

16,900 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท

16,900 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท

16,900 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท

15,900 บาท
16,900 บาท
15,900 บาท

4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท

04-08 พ.ย. 2558

16,900 บาท

16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,500 บาท

สถานะ

05-09 ธ.ค. 2558
17,900 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท
4,500 บาท
17,900 บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์ส
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่บาหลี โรงแรมระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถที่บาหลี ท่านละ 600 บาท โดยชาระก่อนเดินทาง
พร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
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หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 20 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น

หน้ า 4 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น

ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

