
เดินทางวนัน้ี - กรกฏาคม 2020                                  ออกเดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป

วนัแรก กรงุเทพฯ - บาหลี -  วดัอลูวูาต ู- ระบ าเคชกั

00.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข...เคาน์เตอร ์

สายการบนิ........ พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทั อลิทิ ฮอลเิดย์ คอยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระแก่ท่าน  

00.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดนปาซาร ์เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิ..... แอรเ์วย์เทีย่วบนิที.่.....

(ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4ชัว่โมง 20 นาท ี/ เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)

00.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์เกาะบาหล ีดนิแดนอนัสงบและปราศจากมลภาวะ ใหท่้านสมัผสับรรยากาศแสน

โรแมนตกิ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรยีบรอ้ย
ออกเดนิทางเขา้สู ่วดัอลูวูาต ู(Pura Uluwatu) วดัศกัดิส์ทิธิอ์ยู่บนสุดปลาย หน้าผาทีส่งูตระหง่านเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี

จากนัน้ชมการแสดงระบ าไฟเคชกั(Kecak)ซึง่น าเสนอเนื้อหาจากเรือ่งรามเกยีรติ ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยมนตส์ะกดแหง่การรอ้งร าท าเพลง

และพธิกีรรมทางศาสนา

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ หาดจิมบารนั

ท่ีพกั โรงแรมตามท่ีท่านเลือก

วนัท่ีสอง          วิหารทานาตล์อต - ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท  -  วดัอลูนัดานูบราตนั - วดัเมง็วี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น าท่านเดนิทางสู ่ วิหารทานาตล์อต ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดและเป็นจุดทีม่นีกัท่องเทีย่วถ่ายภาพมากทีสุ่ดของเกาะบาหลี

วหิารนี้ตัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝ ัง่ในเวิง้อ่าว อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ทีท่ าใหว้ดัแหง่นี้มคีวามพเิศษเนื่องจาก

เมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติย์ตกจะเหน็เป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้่อใบทีป่กคลุมหน้าผาชวนใหน้กึถงึ

ความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากนี้ท่านยงัสามารถชืน่ชมพระอาทติย์ยามอสัดงไดจ้ากชายฝ ัง่ขา้งเคยีง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

PACKAGE BALI SWING 4D3N



บ่าย จากนัน้น าท่านชม ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท เป็นประทีว่่ากนัว่าเป็นเสน้ทางสูค่วามสงบสุข และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นนยิม

และมชีือ่เสยีงอย่างมาก น าท่านชม วดัอลูนัดานูบราตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิ

ทะเลสาบบราตนั(Lake Bratan)  มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟ  วดันี้เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีช่าวเบดกูลูสรา้งขึน้เพือ่สกัการะบชูาพระแมแ่หง่

ทะเลสาบของพวกเขา จากนัน้เดนิทางสู ่วดัเมง็วี( Pura Taman Ayun) ราชเทวสถานแหง่นี้ เคยใชใ้นการประกอบพธิกีรรม

ของกษตัรยิ์ราชวงศเ์มง็ว ีประตวูดัตัง้ตระหง่านสงูใหญ่บ่งบอกถงึความรุง่เรือ่งในอดตีของราชวงศน์ี้ ก าแพงก่อดว้ยหนิสงู

แกะสลกัลวดลายวจิติรบรรจง ท่านสามารถมองเหน็เมรุ หรอืเจดยี์แบบบาหล ีทีม่หีลายขนาดเพือ่บชูาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้าร

เรยีงชัน้ของหลงัคาทีแ่ตกต่างกนัไป วดันี้มคีนู ้ารอบลอ้มตามหลกัความเชือ่ว่าทีส่ ือ่ถงึแดนสุขาวดแีบบฮนิดู

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร

ท่ีพกั โรงแรมตามท่ีท่านเลือก

วนัท่ีสาม วดัเบซากีห ์ -  วดัน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ เทมภคัสิริงค ์ - ชิงช้า บาหลี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่วดัเบซากีห ์ซึง่ถอืเป็นมารดาของปวงวหิาร(Mother of Temple) เป็นสถานทีส่วดบชูาทีใ่หญ่และส าคญัทีสุ่ดของเกาะ

ทุกๆวนัจะมคีนบาหลมีาประกอบพธิทีางศาสนา ซึง่ท่านจะสามารถเหน็ธรรมเนยีมประเพณกีารแต่งกายแบบพืน้เมอืง

รวมทัง้การแบกทนูของบชูาบนศรีษะตามแบบบาหลดีว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ วัดน ้ำพุศกัดิ์สิทธิ์ เทมภคัสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเปน็ที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซ่ึงมีอายุ

มากกว่าพันป ีชมบอ่น้ าพุศักดิ์สิทธิ ์เตยีตำ้ เอ็มพูล ซ่ึงเปน็น้ าพุจากธรรมชาติที่ผุดขึน้จากตาน้ าใต้ดินเปน็เวลามานานนบัพันปี

จากนั้นเดินทางสู่ D’Tukad  SWING สนกุสนานกับการนั่งชิงช้า(bali swing) พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเปน็สินค้าที่ระลึก สินค้าพ้ืนเมือง เส้ือผ้า กระเปา๋ รองเทา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร

ท่ีพกั โรงแรมตามท่ีท่านเลือก

วนัท่ีส่ี หาดคตู้า - กรงุเทพฯ                                                           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระชมชายหาดคตูา (Kuta Beach) ตัง้อยู่ในบาหล ีอนิโดนเีซยี เชือ่ไดเ้ลยว่าวยัรุน่ส่วนใหญ่ทีไ่ปเทีย่วบาหลจีะตอ้งรูจ้กัสถานทีน่ี้

เป็นชายหาดทีไ่ดร้บัความนยิมและอยู่ใกลก้บัสนามบนิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาทกีถ็งึ (ถา้หากว่ารถไมต่ดิ) และทีส่ าคญัคอื

เป็นแหล่งเล่นเสริฟ์บอรด์ แหล่งท่องเทีย่วชายหาดยอดฮติทีม่เีกลยีวคลืน่สวยงาม มนีกัท่องเทีย่วมาเล่นกระดานโตค้ลืน่ มบีรกิารให้

เช่ากระดานโตค้ลืน่ เพราะว่าเป็นชายหาดทีม่คีลืน่ไมแ่รงมาก คนทีไ่มเ่คยเล่น เพิง่จะหดัเล่นกส็ามารถมาเล่นได้

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเดนปาซาร์

00.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที ่.....

00.00 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

อลิทิ ฮอลเิดย.์.. ดแูล กนัและกนั

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน 

ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั



อตัราน้ีรวม

- ค่าทีพ่กั 3 คนืพกัหอ้งละ 2 ท่าน 

- ค่าอาหารทีร่ะบุตามรายการ

- ค่าบรกิารรถน าเทีย่วแบบส่วนตวัตามทีร่ะบุในรายการ(Innova  , Hi –ace  )

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดรายการ (English speaking )

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  2,000,000.- บาท

อตัราน้ีไม่รวม  

- ค่าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ไป – กลบั เสน้ทาง กรุงเทพ-บาหล-ีกรุงเทพ ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20กก. 

- ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 บาทต่อท่าน (เพือ่เป็นสนิน ้าใจและธรรมเนยีมสากลปฎบิตัิ)

- ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ 

อตัราค่าบริการ
จ านวนผู้เดินทาง

เดินทาง 4-6 ท่าน

9,400

9,700

โรงแรม

Fontana  Hotel  // B hotel  *4

Park Regis  Hotel *4 //  Eden  Hotel *4

10,700

10,900

9,900

10,400

Grand  Livio  *3 // Quest  Hotel *3

Harris  Galleria  Hotel  *4 //  Bedrock  Hotel  *4

เดินทาง 2 ท่าน

9,700

9,900


