[BALI-541] บาหลี บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วังสุลต่ าน คินตามณี วัดเบซากีห์
วัดอูลูวาตู วัดดานูบาตูร์ วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ วัดถา้ ช้ าง อูบุด ระบาบาหลี วัดเมงวี
วัดอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาห์ ลอต อนุสาวรีย์มหาภารตะ
(พัก โรงแรมบนเกาะบาหลี 4 คืน ระดับ 4 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยว ชมความสวยงามของ เกาะแห่งเทพเจ้ าและมนต์เสน่ห์แบบบาหลี
สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรี ยบง่ายในฉบับสไตล์บาหลี รวมทังความเชื
้
่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้ าของศาสนาฮินดู และชม
โบราณสถานแห่งพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่ บุโรพุทโธ พุทธสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยประทับใจกับทีมงาน
มัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน ที่พกั ระดับมาตรฐานและบริ การอาหารเลิศรส

• เทีย่ ว 5 วัดในบาหลีทสี่ วยงามทีส่ ุ ด
• วัดเบซากีห์ เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ ความสวยงามที่สดุ และวัดศักดิส์ ิทธิ์ที่สดุ กว่าทุกวัด เป็ นวัดที่มีฉากหลังที่มีภเู ขาไฟกุนงุ
อากุง ภูเขาไฟที่สงู ที่สดุ ในบาหลี คนบาหลียกให้ วดั นี ้เป็ น วัดหลวง (Mother Temple)

• วัดดานูบาตูร์ ซึง่ เป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญเป็ นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี ้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ ายศิลปะแบบ
เดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัดจะมองเห็นทังทะเลสาบบาตู
้
ร์และภูเขาไฟกุนงุ บาตูร์
• วัดอูลนั ดานู วัดที่สาคัญและสวยงามของเกาะบาหลี ตังอยู
้ บ่ ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟ
สูงทะมึน มักปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายโฆษณาของการท่องเที่ยวบาหลีเสมอ
• วัดเมงวี ซึง่ เป็ นวัดที่เคยเป็ นพระราชวังเก่า สร้ างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี มี
การตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน ้าล้ อมรอบ
• วิหารทานาห์ลอต เป็ นวัดที่สร้ างบนโขดหินคล้ ายเกาะเล็ก ๆ เป็ นวัดที่มีความศักดิส์ ิทธิ์ซงึ่ ชาวบาหลีให้ ความเคารพบูชา
อย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม
• บุโรพุทโธ วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก มรดกโลกเมืองยอร์ คยากาต้ าร์ ประเทศอินโดนีเซีย
• เดินทางสะดวกสบายบินตรงเกาะบาหลี (ไม่ต้องต่อเครื่ องให้ เสียเวลา)
• เที่ยวบาหลี บุโรพุทโธ นอนบาหลี 4 คืน ระดับ 4 ดาว ไม่ต้องย้ ายกระเป๋ า
• เที่ยวบาหลีแบบเจาะลึกและเที่ยวบุโรพุทโธได้ ครบ
• ทากรุ๊ปขนาด 15 - 20 ท่าน สะดวกในการเดินทาง

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงบาหลี การบินไทย)
• ออกเดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 (ราคาท่านละ 39,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ - บาหลี วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน
07.00 น.
09.35 น.
14.55 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองบาหลี (เวลาที่บาหลี
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมงครับ) จากนันน
้ าท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เขตอูลูวาตู ระหว่าง
ทางผ่านย่านนูซาดัว จากนันน
้ าท่านชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามยามเย็นที่ วัดอูลูวาตู วัดแห่งท้ องทะเล
ตังอยู
้ ่บนสุดปลายผาหินชันที่สงู เกือบ 100 เมตร วัดนี ้สร้ างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส
ซึง่ อยูบ่ ริเวณหน้ าผา ท่านสามารถชมความงามของท้ องทะเลตัดกับขอบฟ้า
บริการอาหารเย็นแบบซีฟ้ ดที
ู ่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี ้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื ้อที่ 1) สัมผัสบรรยากาศ
ท่ามกลางเสียงคลื่นและเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั พักผ่อน
กันตามอัธยาศัย (พัก GOLDEN TULIP JINENG RESORT หรื อระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ อง : วัดเบซากีห์ คินตามณี วัดดานูบาตูร์ วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ วัดถา้ ช้ าง อูบุด ระบาบาหลี
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih ) หรือ
วัดเบซากีห์ เป็ นวัดที่มีความสวยงามที่สดุ และสาคัญที่สดุ บนเกาะบาหลี มีฉากหลังคือ ภูเขาไฟกุนงุ อา
กุง ภูเขาไฟที่สงู ที่สดุ ในบาหลี คนบาหลียกให้ วดั นี ้เป็ น วัดหลวง (Mother Temple) เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ
ของบาหลีและยังถือเป็ นวัดศักดิส์ ิทธิ์ที่สดุ กว่าทุกวัด มีบริ เวณกว้ างใหญ่มาก ภายในมีวดั เล็กๆ อีก 23
วัด ที่เรี ยงรายไปตามไหล่เขาอยูเ่ ป็ นชันๆกว่
้ า 7 ชัน้ ชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan)
หรื อ วัดเปนาทารัน ซึง่ ตังอยู
้ ่ตรงกลางวัด ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่าน
สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื ้นเมืองทังชายและหญิ
้
ง รวมทังการแบกทู
้
นของ
บูชาบนศีรษะตามแบบดังเดิ
้ มด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ ชื่อ
มาจากเมืองโบราณแห่งหนึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมปากปล่องภูเขาไฟกุนงุ บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนงุ บา
ตูร์เป็ นฉากหลังและเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึง่ ของบาหลี
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารคินตามณี (มื ้อที่ 3) พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์
(Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็ นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้ การสักการะบูชา นับว่าเป็ นภูเขาไฟที่
มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพน่ ลาวาและเถ้ าภูเขาไฟมาแล้ วหลายครัง้ บริ เวณนี ้
จะมีอากาศเย็นตลอดทังปี
้ ใกล้ กบั ภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนงุ บาร์ ตรู ์ เป็ นทะเลสาบซึง่ เกิดจากการยุบตัว
ของภูเขาไฟ หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) หรือ วัด
ดานูบาตูร์ ซึง่ เป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญเป็ นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี ้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม
คล้ ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัดจะมองเห็นทังทะเลสาบบาตู
้
ร์และภูเขาไฟกุนงุ
บาตูร์ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ ตาอัมปึ ล (Pura Tirta Empul) หรื อ วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ ซึง่
คนไทยมักจะเรี ยกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (Tempak Siling) มีบอ่ น ้าพุศกั ดิส์ ิทธิ์ใสสะอาดที่ผดุ ขึ ้นจากใต้
ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์ เป็ นผู้ดลบันดาลให้ เกิดน ้าพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน ้าที่บอ่ น ้าพุ จะเป็ นสิริมงคล
และขับไล่สิ่งเลวร้ าย ทังยั
้ งรักษาโรคต่างๆได้ ด้วยและเป็ นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัด
จะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้ องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรี ยกว่า ตลาดปราบเซียน และนาท่าน
ชม ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถา้ ช้ าง ถูกค้ นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี
ค.ศ.1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้ าปากทางเข้ าถ ้า ลักษณะเป็ นการเจาะจากด้ านหน้ าของ
หินผา มองดูคล้ ายใบหน้ าช้ าง บางก็วา่ คล้ ายยักษ์อ้าปากกว้ าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปี ศาจร้ าย
ภายในถ ้ามีรูปปั น้ ศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ ตามความเชื่อของ
ฮินดู ด้ านหน้ าปากถ ้าเป็ นสระศักดิส์ ิทธิ์ มีน ้าไหลพุง่ จากปากปล่อง จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดอูบุด
เป็ นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้ มาเยือนเกาะแห่งนี ้
แล้ วต้ องไม่พลาดการมาที่นี่
บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) พร้ อมชม ระบาบาหลี เป็ นการแสดงที่ร้ ูจกั กันดี
ในหมูน่ กั ท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ ชมเป็ นประจา เรื่ องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กนั ระหว่างฝ่ ายดีและปี ศาจ
(การชมระบาบาหลี แนะนาให้ ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้ เห็นแสงสี รวมทังชุ
้ ดการแสดงแบบ
หลากหลายครับ) จบการแสดงนาท่านออกเดินทางเข้ าที่พกั (วันนี ้เข้ าที่พกั ดึกหน่อยครับ)

วันทีส่ าม : วัดเมงวี วัดอูลนั ดานู นาข้าวขั้นบันได เบดูกลั ล์ วิหารทานาห์ ลอต
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman
Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึง่ เป็ นวัดที่เคยเป็ นพระราชวังเก่า สร้ างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กาแพง ประตูวดั ก่อด้ วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคา
ปูด้วยหญ้ า สิ่งก่อสร้ างด้ านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน ้าล้ อมรอบ จากนัน้
เดินทางสูท่ างตอนเหนือของเกาะบาหลี ดินแดนที่สถาปั ตยกรรมนันมี
้ ความแตกต่างจากบาหลีในส่วน
อื่นๆ มีอณ
ุ หภูมิที่หนาวเย็นกว่า ตลอดสองข้ างทางผ่านชมความสวยงามของสวนผลไม้ ตระกูลส้ ม วา
นิลลา กาแฟ โกโก้ นาท่านชม ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นาท่านชมวิวทิวทัศน์
ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลัน
ดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรื อ วัดอูลันดานู วัดที่สาคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะ
บาหลี ตังอยู
้ ่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูง วัดนี ้สร้ างตังแต่
้ สมัยศตวรรษ
ที่ 17 เพื่อใช้ ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทังอุ
้ ทิศแด่เทวีดานู เทพีแห่งสายน ้า มีความสวยงาม
เป็ นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสูจ่ ดุ ชมวิวที่งดงามที่สดุ ของเกาะ
บาหลี ที่ ปุราทานาห์ ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ ลอต เป็ นวัดสาคัญ 1 ใน 5 ของ
เกาะบาหลี สร้ างบนโขดหินคล้ ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน ้าขึ ้น จึงดูเหมือนวัดอยูก่ ลางทะเล เวลาน ้าลง ผู้คน
สามารถเดินข้ ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็ นวัดที่มีความศักดิส์ ิทธิ์ซงึ่ ชาวบาหลีให้ ความเคารพบูชาอย่าง
มาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้ างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ ธา ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่
11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้ าและปี ศาจแห่งท้ องทะเล
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่ : บาหลี - บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วังสุ ลต่ าน วังเมกกะลัง ถนนมาลิโอโบโร่
04.30 น.
06.10 น.
06.20 น.

12.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร บาหลี
ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ คยากาตาร์ โดยสายการไลอ้ อนแอร์ อิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT561
ถึง เมืองยอร์ คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ ต้า (เวลาที่เมืองยอร์ คยากาต้ าร์ เร็วกว่าที่
บาหลี 1 ชัว่ โมง) นาท่านบริ การอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัจรรย์
ของโลก บุโรพุธโธ เป็ นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก ออกแบบและสร้ างขึ ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือน
ที่ใด เป็ นพุทธสถานี่สาคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้ างขึ ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9
โดยราชวงศ์ Sailendras ซึง่ ปกครองตอนใต้ ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยใช้
หินจานวนมากกว่า 1 ล้ านก้ อนหรื อประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้ างกว่า 30 ปี แต่ก็
ถูกทิ ้งให้ จมอยูใ่ ต้ เถ้ าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้ งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้ อง
อพยพผู้คนไปอยูท่ างชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้ นพบอีกครัง้ ในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้ เริ่มขึ ้น
เมื่อต้ นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดทั ช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถกู วางระเบิดโดยกลุม่ ผู้ตอ่ ต้ านซูอาร์ โต้ จน
ได้ รับความเสียหายอย่างหนักจนต้ องได้ รับการบูรณะใหญ่อีกครัง้ และได้ รับการยกย่องเป็ นมรดกโลก
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็ น
ตานานเร้ นลับแห่งเทพเจ้ าฮินดู ชมต้ นกาเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรี ยงรายกันอย่างงดงาม ชม
โบราณสถานที่เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตานานเทพแห่งฮินดู และเรื่ องรางของการ

18.00 น.
20.30 น.
22.30 น.

กาเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้ า จากนันน
้ าท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้ วยสิ่งของล ้าค่าในวัง
และเครื่ องใช้ ตา่ งๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ ายจะลี ้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทัง้
เครื่ องบรรณาการต่างๆและห้ องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล ้าค่าสมัยก่อน ประวัติตา่ งๆที่มีความเป็ นมาน่า
ศึกษาและมีคา่ ของอารยธรรมชวาให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวงั ชม พระราชวังนา้ (Water
Palace) เป็ นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ จากนันน
้ าท่านไปชมวิถีชีวิตของชาว
อินโดนีเซียที่ ถนนสายวัฒนธรรมมาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์ คยากาตาร์ ซงึ่ จะมีสินค้ าต่างๆ เช่น
เครื่ องจักรสาน ภาพวาด ผ้ าบาติก กล่าวได้ ว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆ
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์ คยากาตาร์
ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการไลอ้ อนแอร์ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT568
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงรู ะห์ไร บาหลี นาท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศทางเข้ าที่พกั พักผ่อนกัน
ตามอัธยาศัย

วันทีห่ ้ า : บาหลี สวนพระวิษณุ ช้ อปปิ้ ง - สนามบินสุ วรรณภูมิ
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สวนพระวิษณุ ถ่ายรูปคูก่ บั รูปปั น
พระวิศณุที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะบาหลี จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ กฤษณะเซ็นเตอร์ ซึง่ มีของหลากหลาย
ชนิด ทังเสื
้ ้อผ้ า กระเป๋ า งานไม้ แกะสลัก กาแฟบาหลี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่12) หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน ระหว่างทางนาท่าน
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรี ย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบิน
ให้ นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี
16.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432
19.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• หมายเหตุ : โปรแกรมนี ้เน้ นเที่ยวนะครับ เหนื่อยสักหน่อยและเข้ าโรงแรมดึก ควรเตรี ยมรองเท้ าให้ พร้ อมนะครับ
• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 38,995.-บาท
ท่านละ 38,995.-บาท
ท่านละ 37,995.-บาท
ท่านละ 36,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุงเทพฯ - บาหลี - กรุงเทพฯ
2.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการภายในประเทศ บาหลี - ยอร์ คจาร์ กาต้ า - บาหลี
3.ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
5.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวและค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
6.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )

7.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบาหลี
8.ค่าน ้าหนักกระเป๋ า ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทิปไกด์และคนขับรถบาหลี (ค่าทิปรวม 20 ดอลล่าครับ)
2.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 50 บาท (รวมทังทริ
้ ป 250 บาท/คน)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริ การนี ้ไม่ค้ มุ ครองกรณีกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ องชารุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ ครับ)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุ
เหลือไม่ครบ 6 เดือนหรื อการปฎิเสธการเข้ าเมืองในกรณีอื่นๆ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• ทุกครัง้ ที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว
เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ ทา่ นไม่ได้ นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้

• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
• เล็กน้ อยก่ อนเที่ยวบาหลี
1.ประเทศที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องขอวีซา่ สามารถอยูใ่ นประเทศอินโดนีเซียได้ 30 วัน ได้ แก่ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ ,
ฟิ ลิปปิ นส์, ฮ่องกง, มาเก๊ า, บรูไน, เวียดนาม, ชิลี, เปรู, โมรอคโค
2.สกุลเงินของอินโดนีเซียเรี ยกว่ารูเปี ยห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่า จะแลกได้ ประมาณ 8,700 - 9,200 รูเปี ยห์
3.สภาพอากาศที่บาหลี จะร้ อนชื ้นตลอดทังปี
้ (ประมาณ 24-30 องศาเซลเซียส)
4.เมื่อเข้ าวัด สุภาพสตรี ควรใส่เสื ้อผ้ าให้ มิดชิดและควรหลีกเลี่ยงการเข้ าวัดเมื่อมีประจาเดือนหรื อมีบาดแผล เพราะชาว
บาหลีเชื่อว่าเลือดเป็ นสิ่งไม่สมควรในเขตศักดิส์ ิทธิ์
5.อาหารกากิน อาหารส่วนใหญ่เป็ นอาหารจีน อาหารพื ้นเมือง และอาหารไทย
6.สินค้ าที่น่าซื ้อ อาทิ เครื่ องไม้ แกะสลัก, เครื่ องเงิน, ผ้ าปั ก, ผ้ าบาติค ฯลฯ ต่อรองได้ ถึง 50 - 80%
7.กระแสไฟฟ้าที่บาหลี 220 โวลท์ 50ไซเคิล ปลัก๊ ที่ใช้ เป็ น รูกลม 2 ขา
8.มารยาทในสถานที่ตา่ งๆ ชาวบาหลีถือเรื่ องศรี ษะเหมือนคนไทย โดยเฉพาะกับนักบวช เมื่อเข้ าร่วมพิธีกรรมในวัดไม่ควร
เดินผ่านหน้ าผู้ที่กาลังสวดมนต์อยู่
• บาหลี : สาหรับการท่องเที่ยวบาหลี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนึกถึงทะเล แต่ถ้าจะพูดถึงทะเล ก็บอกกันตรงๆว่า ทะเล
กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน ชะอา สวยกว่าที่บาหลีมาก ส่วนการท่องเที่ยวบาหลี ความสวยงามอยูท่ ี่วดั ต่างๆ ซึง่ มีความงามแบบ
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและกลิ่นอายแบบฉบับบาหลีครับ

