
เดินทางวนันี� - ธนัวาคม 2020       ออกเดนิทาง 2 ทา่นขึ�นไป

วนัแรก กรงุเทพฯ - บาหลี - วดัอลููวาตู

00.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข...เคาน์เตอร ์

สายการบนิ........ พบเจา้หน้าที�ของบรษิทั อลิทิ ฮอลเิดย ์คอยตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้น

สมัภาระแก่ทา่น  

00.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดนปาซาร ์เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี โดยสายการบนิ..... แอรเ์วยเ์ที�ยวบนิที�......

(ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4ชั �วโมง 20 นาท ี/ เวลาทอ้งถิ�นเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชั �วโมง)

00.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์เกาะบาหล ีดนิแดนอนัสงบ และปราศจากมลภาวะ ใหท้า่นสมัผสับรรยากาศแสน

โรแมนตกิ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรยีบรอ้ย

นําทา่นเดนิทางเขา้ วดัอลููวาตู (Pura Uluwatu) วดัศกัดิ �สทิธิ �อยูบ่นสดุปลายหน้าผาที�สงูตระหงา่นเหนือมหาสมทุรอนิเดยี

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ หาดจิมบารนั

ที�พกั Max one hotel or or Dusita hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วนัที�สอง         ภเูขาไฟกนุูงบาตูร ์หมู่บ้านคินตามณี - หมู่บ้านบาตวน -  วดันํ�าพศุกัดิ� สิทธิ�  เทมภคัสิริงค ์- ถํ�าช้าง

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟกนุูงบาตูร ์หมู่บ้านคินตามณี หมูบ่า้นที�ไดช้ื�อวา่สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งในบาหล ีไดช้ื�อมาจาก

เมอืงโบราณแหง่หนึ�ง ตั �งอยูร่มิปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร ์เป็นจุดชมววิที�สวยงามแหง่หนึ�งของบาหล ีตั �งอยูบ่นระดบัความสงู 

1,717 เมตร และเป็นหนึ�งในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ ภูเขาไฟแหง่นี�เป็นหบุเขาที�งดงาม มหีมอกปกคลุมอยา่งสวยงาม 

บรเิวณนี�จะมอีากาศเยน็ตลอดทั �งปี จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านบาตวน ชมงานฝีมอืพื�นบา้น การแกะสลกัไม ้ หน้ากาก

เครื�องเงนิ เครื�องทอง และการวาดลวดลายบนผา้บาตกิของชาวบาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝาก และที�ระลกึจากเกาะบาหลี

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น

บา่ย นําทา่นชม วดันํ�าพศุกัดิ� สิทธิ�  เทมภคัสิริงค ์ศาสนสถานที�เก่าแก่ และเป็นที�เคารพสกัการะของชาวบาหลซีึ�งมอีายมุากกวา่พนัปี

ชมบอ่นํ�าพศุกัดิ �สทิธิ � เตยีตา้ เอม็พลู ซึ�งเป็นนํ�าพจุากธรรมชาตทิี�ผดุขึ�นจากตานํ�าใตด้นิเป็นเวลามานานนับพนัพนัปี 

จากนั �นสู ่ถํ�าช้าง หรือ ปุรากวักาจาห ์ที�โดดเดน่ดว้ยแผน่หนิแกะสลกัหน้าปากทางเขา้ถํ�า มองดคูลา้ยใบหน้าชา้งบางกว็า่

คลา้ยยกัษ์อา้ปากกวา้ง ชาวบาหลเีชื�อวา่คอืปากของปีศาจรา้ย ภายในถํ�า ดา้นหนึ�งจะเป็นรปูป ั �นพระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรปูป ั �น

ศวิลงึค ์3 แทง่เป็นเครื�องแทนเทพ 3 องค ์พระศวิะ พระนารายณ์ พระวษิณุ  ตามความเชื�อของฮนิด ูดา้นหน้าปากถํ�าเป็น

สระศกัดิ �สทิธิ �มนํี�าไหลพุง่จากปากปล่องแกะสลกัเป็นรปูอสิตร ี6 นางชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีูก ลองมาดื�มหรอือาบนํ�าที�นี� 

จะมลีูกเตม็บา้นหลานเตม็เมอืง...

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร

ที�พกั Max one hotel or or Dusita hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า

PACKAGE BALI 4D3N



วนัที�สาม หาดตนัจุง เบอนัว - ชมแหล่งผลิตกาแฟขี�ชะมด

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่หาดขึ�นชื�อของบาหล ีตนัจุง เบอนัว เป็นชาดหาดที�นักทอ่งเที�ยวต่างชาตนิิยมมาพกัผอ่นเป็นเวลา

นานกวา่ 1 สปัดาห ์ซึ�งมโีรงแรมขนาดใหญ่ใหบ้รกิารลูกคา้ ใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่น สมัผสักบัหาดทรายขาว นํ�าทะเลสคีราม

และสนุกกบักจิกรรมต่างๆรมิหาด

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น

จากนั �นเปลี�ยนบรรยากาศชมตน้กาแฟและการสาธติการคั �วกาแฟแบบพื�นเมอืงทดลองชมิกาแฟบาหล ีมากมายหลายรสชาต ิ

และหากทา่นไดอ้ยากลองชมิกาแฟขี�ชะมดกส็ามารถซื�อไดท้ี�นี�ในราคาที�ถูกกวา่เมอืงไทย จากนั �นเที�ยวชมเมอืง KUTA 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร

ที�พกั Max one hotel or or Dusita hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วนัที�สี� อิสระชอบปิ� งร้าน krisna  oleh oleh - กรงุเทพฯ                                                           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเลอืกซื�อของฝากของที�ระบกึ ณ รา้น krisna  oleh oleh                                                                 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนปาซาร์

00.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ... เที�ยวบนิที� .....

00.00 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

อลิทิ ฮอลเิดย.์.. ดแูล กนัและกนั

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี �ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ทั �งนี� เพื �อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั

อตัรานี�รวม

- คา่รถบรกิารตามโปรแกรม (based on sit in coach basis) 

- คา่อาหารที�ระบตุามรายการ

- คา่ที�พกั 3 คนืพกัหอ้งละ 2 ทา่น 

- คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่าง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้

- คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ  2,000,000.- บาท

อตัรานี�ไม่รวม  

- คา่บตัรโดยสารเครื�องบนิ ไป – กลบั เสน้ทาง กรงุเทพ-บาหล-ีกรงุเทพ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที�นํ�าหนักเกนิ 20กก. 

- คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 บาทต่อทา่น (เพื�อเป็นสนินํ�าใจและธรรมเนียมสากลปฎบิตั)ิ

- คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิิบาร ์ฯลฯ 

อตัราค่าบริการ
จาํนวนผู้เดินทาง

ออกเดนิทาง 2 ทา่น

ออกเดนิทาง 4 ทา่น

ออกเดนิทาง 6 ทา่น

ราคาต่อท่าน

8,900.-

7,900.-

6,900.-


