
“บาหลี” ดินแดนท่ีเต็มไปด�วยวัฒนธรรม เป��ยมไปด�วยมนต�เสน�ห� เมืองเร�ยบง�ายท่ีมีธรรมชาติสมบูรณ�
และสวยงาม ทะเล  ภูเขา  ทะเลสาบ น้ำตก ผสมผสานกับประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับด้ังเดิม  วัด 
พ�ธีกรรม  ศิลปะ  ได�อย�างลงตัว  วัฒนธรรมที่ไม�เหมือนใคร ซึ่งได�สืบทอดต�อกันมาเป�นเวลานับพันป� 
มีแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป�นจำนวนมาก เช�น วัดและวัง ซ่ึงมีความโดดเด�นทางสถาป�ตยกรรม 
รวมถึงแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป�าที่มีความอุดม-
สมบูรณ� และการดำเนินชีว�ตของคนบาหลีด�วยว�ธีการกสิกรรมแบบด้ังเดิม บาหลีกลายเป�นแหล�งท�อง
เที่ยวที่ทั่วโลกรู�จัก เร�ยกได�ว�าเป�นมนต�เสน�ห�ดึงดูดนักท�องเที่ยวให�มาเยือนอย�างไม�ขาดสาย

DAY 1 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร� – บาหลี

06.00 น.       ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ สู�สนามบินเดนปาซาร� อินโดนิเซีย ใช�เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง  

11.15 น.       เดินทางถึงสนามบินเดนปาซาร� มีไกด�ท�องถิ�นรอรับท่ีสนามบิน(เวลาท�องถิ�น เร็วกว�า 1ช่ัวโมง) จากน้ัน
                      เดินทางต�อไปยัง  Twin lake ซึ่งเป�นจ�ดชมว�วที่มองเห็นทะเลสาบ Tamblingan กับ Buyan ต�อด�วย 
                       Pura Ulun Bratan หร�อเร�ยกย�อๆว�าวัดบราตัน เพ�อ่ชมพระอาทิตย�ตกดิน หลังจากน้ันเดินทางเข�าท่ีพัก 

                       Hotel : Enjung Beji resort

                       Meals : Dinner



DAY 2

หลังรับประทานอาหารเช�าที่โรงแรม เดินทางต�อไปยังเมืองอุบุด ซึ่งเป�นศูนย�กลางด�านศิลปะ วัฒนธรรมของบาหลี ที่เต็ม

ไปด�วยหมู�บ�าน และงานศิลปหัตถกรรมมากมาย วัดปุระตามันสรัสวดี (Pura Taman Saraswati) เพลิดเพลินกับการ

เที่ยวชมและถ�ายภาพสถาป�ตยกรรมของบาหลีแบบดั้งเดิม จากนั้นช�อปป��งตลาดอุบุด (Ubud Market) ชมของที่ระลึก

ต�างๆ และที่นี้ยังมีตลาดสดอีกด�วย, ชมว�ว นาขั้นบันได ของประเทศอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีมีนามว�า "Tegalalang rice 

terrace view " (เทกาลาแลง)  ,ลิ�มรสกาแฟท�องถิ�นที่ Pullina coffee plantation เป�นร�านขายของฝากเมล็ดกาแฟ

ข�้ชะมด ที่มีกาแฟหลากหลายรสชาติให�ลิ �มลองกัน ไม�ว�าจะเป�นระดับขมมาก ถึงระดับหวานมาก  จากนั้นชมวัด 

‘Lempuyang Temple’ วัดนี้ข�้นชื่อเร�่องว�วที่สวยงามมากๆ อยู�ใกล�กับภูเขาไฟอากุง สามารถมองเห็นภูเขาไฟ ได�จาก

ในวัด  ส�วนมากก็นิยมมาถ�ายรูปคู�ประตูวัด  ที่ด�านหลังเป�นว�วภูเขาไฟสุดอลังการหลังจากนั้นพาทุกท�านรับประทาน

อาหารเย็นและกลับที่พัก  

เลือกเที่ยวตามโปรแกรม 

Hotel : The athaya hotel

Meals : Breakfast, Dinner

โปรแกรม 1 : วัดปุระตามันสรัสวดี – ตลาดอุบุด – เทกาลาแลง – Pullina Coffee Plantation - Lempuyang Temple  

หลังรับประทานอาหารเช�าที่โรงแรม พาทุกท�านสู�  Bali swing ทำกิจกรรมอันสนุกสนาน ท�าทายความตื่นเต�นด�วยการ

นั่งชิงช�าที่มีความสูงและท�านสามารถ เก็บภาพระหว�างนั่งชิงช�าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บร�เวณนั้นมีจ�ดให�

ท�านได�ถ�ายรูปสวยสวยมากมาย ,ลิ�มรสกาแฟท�องถิ�นที่ Pullina coffee plantation เป�นร�านขายของฝากเมล็ดกาแฟ

ข�้ชะมด ที่มีกาแฟหลากหลายรสชาติให�ลิ �มลองกัน ไม�ว�าจะเป�นระดับขมมาก ถึงระดับหวานมาก  จากนั้นชมวัด 

‘Lempuyang Temple’ วัดนี้ข�้นชื่อเร�่องว�วที่สวยงามมากๆ อยู�ใกล�กับภูเขาไฟอากุง สามารถมองเห็นภูเขาไฟ ได�จากใน

วัด  ส�วนมากก็นิยมมาถ�ายรูปคู�ประตูวัด  ที่ด�านหลังเป�นว�วภูเขาไฟสุดอลังการหลังจากนั้นพาทุกท�านรับประทานอาหาร

เย็นและกลับที่พัก  

โปรแกรม 2 : Bali swing (ไม�รวมค�าเข�า 185,000 รูเป�ยส ) - pullina coffee plantation - lempuyang temple



ถ�ายรูปเพลิดเพลินกับธรรมชาติ Kelingking Beach 

เป�นผาร�มทะเลที่มีรูปร�างเหมือนไดโนเสาร�  T-Rex 

ย่ืนออกไปในทะเล จากน้ันพาทุกท�านกลับเกาะบาหลี

โดยเร�อ Speedboat

Hotel : Kuta heritage Hotel หร�อเทียบเท�า

Meals : Breakfast, Dinner

นำทุกท�านเที่ยวชม Angel Billabong ซึ่งเปร�ยบเสมือนสระว�าย-

น้ำขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติ  ต�อด�วย  Broken Beach ซึ่ง

อยู�ใกล�ๆกัน เป�นว�วสวยงาม อลังการโดยธรรมชาติ น้ำทะเลกัด

เซาะหินจนทำให�เกิดช�องว�างตรงกลางที่ เสมือนสะพานด�านล�าง

เป�นแอ�งหาดทรายขาว มีทะเลน้ำซัดผ�าน 

หลังรับประทานอาหารเช�าที่โรงแรม พาทุกท�านเดินทางต�อไปยัง 
เกาะ Nusa Penida โดยนั่งเร�อ speedboat จากท�าเร�อ Sanur 
ใช�เวลาประมาณ 45 นาที เมื่อเดินทางถึง เกาะ Nusa Penida 

DAY 3 เกาะนูซา เปอนิดา 



DAY 4 Bali - Airport Ngurah Rai

(กรณีจองตั๋วเคร�่องบินของแอร�เอเชียไฟล�ท 

11.55 – 15.15 pm) ออกจากโรงแรมเวลา 

06.30 am เดินทางไปวัดทานาล็อต (Tanah 

Lot) วัดร�มทะเลสัญลักษณ�แห�งเกาะบาหลี 

หลังจากนั้นนำท�านเดินทางสู�สนามบินบาหลี

 เพ�่อเดินทางกลับกรุงเทพพร�อม รอยยิ�ม

และความประทับใจ 

รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรม

(กรณีจองตั๋วเคร�่องบินของไลอ�อนแอร� ไฟล�ท

19.20 –  23.05 pm) ออกจากโรงแรมเวลา 

09.00 am เดินทางไปวัดทานาล็อต (Tanah 

Lot) วัดร�มทะเลสัญลักษณ�แห�งเกาะบาหลี 

เดินทางไปต�อที่จ�ดชมว�ว Water Blow หร�อ

ที่เร�ยกว�าน้ำกระทบช�องผาหินให�ท�านได�เพลิดเพลินกับการถ�ายรูปชมว�ว หลังจากนั้นนำท�านเดินทางสู�สนามบินบาหลี 

เพ�่อเดินทางกลับกรุงเทพพร�อม รอยยิ�มและความประทับใจ



ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป เที่ยวบินขากลับ

Tour Category

Classic (Baht)

Superior (Baht)

2 Pax

  13,300.-

  13,900.-

4 Pax

10,600.-

11,200.-

6 Pax

  8,900.-

10,500.-

Enjoyable Bali 4 วัน 3 คืน

8 Pax

  9,500.-

10,100.-

10 Pax

  8,900.-

  9,500.-

อัตราค�าบร�การรวม

•  การอำนวยความสะดวกต�าง ๆ เมื่อเดินทางถึง
•  ค�าที่พัก 3 คืน
•  ค�ายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดด�วยรถปรับอากาศพร�อมคนขับ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
•  อาหารมื้อเช�าและเย็น
•  ค�าบร�การไกด�ท�องถิ�น ดูแลท�านตลอดทร�ป

อัตราค�าบร�การนี้ไม�รวม

•  ยังไม�รวมค�าตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
•  ค�าเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว�ข�างต�น
•  ค�าบร�การซักร�ด
•  ค�าอาหารกลางวันซึ่งท�านสามารถซื้อทานได�ตามใจชอบ

          FD 311
      DMK - KUL
07.05 น. - 10.15 น.

THAI LION AIR

         QZ 327
      KUL - SUB
12.55 น. - 14.45 น.

        SL 259
     DPS - DMK
19.20 น. – 23.05 น.

THAI LION AIR



บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
105/12 หมู� 4  ถนนราชพฤกษ� ตำบลบางรักน�อย  อำเภอเมือง  จ.นนทบุร� 11000
สอบถามข�อมูลโปรแกรมทัวร� โทร. 02-108-7900
เบอร�ติดต�อฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม) , 088-417-7780 (เมย�)
081-639-8333 (เติ�ล) , 088-555-2588 (เบียร�), 099-064-4199 (กัส)
062-103-3133 (เก็บ)  Fax : 02-195-7188
Email : contact@travelzeed.com
FB : facebook.com/travelzeed   IG : travel_zeed  Line ID : @travelzeed
ททท.เลขที่ 11/08038

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 

•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วันก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด

•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก

   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด

•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ

   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน

   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน

•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา

   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง

   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 

•  กรณียื่นว�ซ�าแล�วไม�ได�รับการอนุมัติว�ซ�าจากทางสถานทูต (ว�ซ�าไม�ผ�าน) และท�านได�ชำระค�าทัวร�หร�อมัดจำมาแล�ว ทางบร�ษัทฯ

   คืนค�าทัวร�หร�อมัดจำให� แต�ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค�าบร�การยื่นว�ซ�า, ค�าว�ซ�า และค�าใช�จ�ายบางส�วนที่เกิดข�้นจร�งเป�น

   กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร�่องบินไปแล�ว หร�อได�ชำระค�าบร�การในส�วนของทางเมืองนอกเช�น โรงแรม ฯลฯ ไปแล�ว) 

   ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค�าใช�จ�ายจร�งที่เกิดข�้นแล�วกับท�านเป�นกรณีไป

•  กรณีว�ซ�าผ�านแล�ว แจ�งยกเลิกก�อนหร�อหลังออกตั๋วโดยสาร บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด

•  กรณีว�ซ�าผ�านแล�ว แต�กรุ�ปออกเดินทางไม�ได� เนื่องจากผู�เดินทางท�านอื่นในกลุ�มโดนปฏิเสธว�ซ�า หร�อไม�ว�าด�วยสาเหตุใดๆ

   ก็ตาม ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค�าใช�จ�ายจร�งที่เกิดข�้นแล�วกับท�านเป�นกรณีไป

•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 

   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด


