อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะบำหลี สวรรค์บนดิน
สัมผัสธรรมชำติอนั สวยงำม ชมวัฒนธรรมโบรำณ วัดหลวงเม็งวีวดั ปูรำตำมันอำยุน
ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง บำรองแดนซ์ ชมภูเขำไฟคินตำมณี วิหำรศักดิ์สิทธิ์อนั เก่ำแก่
ชมวิหำรลอยน้ ำทำนำต์ลอต ช้อปปิ้ งสินค้ำพื้ นเมือง
รับประทำนอำหำรทะเล ริมหำดจิมบำรน พร้อมชมพระอำทิตย์ลบั ขอบฟ้ำ
ที่พกั และบริกำรสุดประทับใจ มำตรฐำนอิมเมจ ฮอลิเดย์......แล้วคุณจะรักเรา
กำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม - พฤศจิกำยน
วันแรกของกำรเดินทำง
(1) กรุงเทพ - เกำะบำหลี - วัดเม็งวี- วิหำรทำนำห์ลอต - อูบูด
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกให้แก่ทุกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่ สนำมบินงูระห์รยั เกำะบำหลี
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย ์
ราชวงศ์เม็งวีประตูวดั ตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กาแพงก่อด้วยหินสูง
แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดียแ์ บบบาหลีที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้า
แต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้ มีคูน้ ารอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดน
สุขาวดีแบบฮินดู จากนั้นนาท่านชม วิหำรทำนำต์ลอต (Pura TanahLot) เป็ นวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุด วิหารนี้
ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั ่งในเวิ้ งอ่าว เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่นสิ่งที่ทาให้วดั แห่งนี้ มีความพิเศษ
เนื่ องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อใบที่
ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีนนอกจากนี้ ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยาม
อัสดงได้จากชายฝัง่ ข้างเคียง
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร Dirty Duck บริกำรท่ำนด้วย เป็ ดร่อนสไตร์บำหลี ที่มีชื่อเสียงมำนำนนับ
สิบปี
ที่พกั
Rama Phala Resort & Spa หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สองของกำรเดินทำง (2) ชมกำรแสดงบำร็องเด็น - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลำดปรำบเซียน - หมู่บำ้ นคินตำมณี
- วัดเบซำกิ - คูตำ้
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมการแสดง บำร๊องเด็น ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็ นเรื่องราวที่สนุ กสนานของการต่อสูร้ ะหว่างความ
ชัว่ กับความดี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดน้ ำพุศกั สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์ หรือ
จริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirta Empul ภายในวัดมี
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้ นมา ชาวบาหลีเคารพบูชาวัด
นี้ ด้วยเชื่ อว่ากาเนิ ดมาจากพระอิ นทร์จึ งมีช าวบ้านนิ ย มมา
อาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้
สามารถรักษาโรคต่างๆขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิริมงคล
แก่ชีวิต จากนั้นนาท่านสู่ ตลำดปรำบเซียน ซึ่งตรงอยู่ดา้ น
ทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์ มีรา้ นขายของพื้ นเมืองต่ างๆ
มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของ
แบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่ มาที่ คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้ จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บำ้ นคินตำมณี เป็ น
หมู่บา้ น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รบั ชมทัศนี ยภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบา
ตูร์ ที่หมูบ่ า้ นแห่งนี้
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ ต์ พร้อมชมทัศนียภำพของภูเขำไฟ
บำตูร ์
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดเบซำกิ ซึ่ งถื อเป็ นมารดาของ
ปวงวิหาร (Mother of Temple) เป็ นสถานที่ สวดบูชาที่ ใหญ่
และสาคัญที่สุดของเกาะ ทุ กๆวันจะมีคนบาหลีมาประกอบ
พิธีทางศาสนาซึ่ งท่ านจะสามารถเห็ นธรรมเนี ย มประเพณี
การแต่ งกายแบบพื้ นเมือง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบน
ศีรษะตามแบบบาหลีดว้ ย
คำ่
บริ ก ำรอำหำรค ำ่ ณ ภัต ตำคำร ริ ม ชำยหำดจิม บำรำน บริ ก ำรท่ ำ นด้ว ยอำหำรทะเลสดที่ จับ จำก
ชำวประมงจำกหมู่บำ้ น พร้อมชมควำมงดงำมของชำยหำดรูปครึ่งเสี้ ยวพระจันทร์ในยำมเย็น
ที่พกั
Hotel Kuta Seaview หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
ชำยหำดคูตำ้ - สนำมบิน – กรุงเทพ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลัง อาหารเช้า อิ ส ระให้ท่ านเลื อ กท ากิ จ กรรมในแบบที่ ท่ า นชอบ เช่ น การเดิ น เล่ นริ ม ชายหาด สัม ผัส
บรรยากาศท้องทะเลในยามเช้า หรือการว่ายน้ าในสระน้ าของโรงแรม จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ


อัตรำค่ำบริกำรสำหรับเดินทำง 2 ท่ำนขึ้ นไป
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ำนละ

ลูกค้ำปกติ

17,500
6,000

อัตรำนี้ รวม
 ค่าโรงแรมที่พก
ั 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ ในรายการ
 มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่นตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุในวงเงิน
300,000 บาท
อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าตัว
๋ เครื่องบินไป –กลับ พร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
 ค่าทาหนังสือเดิ นทาง
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่ นและคนขับรถ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สง
ั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง
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เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 10,000.- บำท
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)


ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน



หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน

 “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์
ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้า
ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
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หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืน ตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
การที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋
หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็ นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการ
ท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หาก
ท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มาก
ที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงิน
ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ใน
กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิ ด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่
ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมู่คณะ
ที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดี ที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดิ นทางที่ เชื่ อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดิ นทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น
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