“บาหลี” ดินแดนทีเ่ ต็มไปดวยวัฒนธรรม เปย มไปดวยมนตเสนห เมืองเร�ยบงายทีม่ ธี รรมชาติสมบูรณ
และสวยงาม ทะเล ภูเขา ทะเลสาบ น้ำตก ผสมผสานกับประเพณีและวัฒนธรรมแบบฉบับดัง้ เดิม วัด
พ�ธีกรรม ศิลปะ ไดอยางลงตัว วัฒนธรรมที่ ไมเหมือนใคร ซึ่งไดสืบทอดตอกันมาเปนเวลานับพันป
มีแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมเปนจำนวนมาก เชน วัดและวัง ซึง่ มีความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณ และการดำเนินชีวต� ของคนบาหลีดว ยว�ธกี ารกสิกรรมแบบดัง้ เดิม บาหลีกลายเปนแหลงทอง
เที่ยวที่ทั่วโลกรูจัก เร�ยกไดวาเปนมนตเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนอยางไมขาดสาย

DAY 1

กรุงเทพฯ – เดนปาซาร – บาหลี

06.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ สูสนามบินเดนปาซาร อินโดนิเซีย ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง

11.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเดนปาซาร มี ไกดทอ งถิน� รอรับทีส่ นามบิน(เวลาทองถิน� เร็วกวา 1ชัว่ โมง) จากนัน้
เดินทางตอไปยัง Twin lake ซึ่งเปนจ�ดชมว�วที่มองเห็นทะเลสาบ Tamblingan กับ Buyan ตอดวย
Pura Ulun Bratan หร�อเร�ยกยอๆวาวัดบราตัน เพ�อ่ ชมพระอาทิตยตกดิน หลังจากนัน้ เดินทางเขาทีพ
่ กั
Hotel : Enjung Beji resort
Meals : Dinner

DAY 2

เลือกเที่ยวตามโปรแกรม

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

หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางตอไปยังเมืองอุบุด ซึ่งเปนศูนยกลางดานศิลปะ วัฒนธรรมของบาหลี ที่เต็ม
ไปดวยหมูบาน และงานศิลปหัตถกรรมมากมาย วัดปุระตามันสรัสวดี (Pura Taman Saraswati) เพลิดเพลินกับการ
เที่ยวชมและถายภาพสถาปตยกรรมของบาหลีแบบดั้งเดิม จากนั้นชอปป�งตลาดอุบุด (Ubud Market) ชมของที่ระลึก
ตางๆ และที่นี้ยังมีตลาดสดอีกดวย, ชมว�ว นาขั้นบันได ของประเทศอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีมีนามวา "Tegalalang rice
terrace view " (เทกาลาแลง) ,ลิ�มรสกาแฟทองถิ�นที่ Pullina coffee plantation เปนรานขายของฝากเมล็ดกาแฟ
ข�้ชะมด ที่มีกาแฟหลากหลายรสชาติ ใหลิ�มลองกัน ไมวาจะเปนระดับขมมาก ถึงระดับหวานมาก จากนั้นชมวัด
‘Lempuyang Temple’ วัดนี้ข�้นชื่อเร�่องว�วที่สวยงามมากๆ อยูใกลกับภูเขาไฟอากุง สามารถมองเห็นภูเขาไฟไดจาก
ในวัด สวนมากก็นิยมมาถายรูปคูประตูวัด ที่ดานหลังเปนว�วภูเขาไฟสุดอลังการหลังจากนั้นพาทุกทานรับประทาน
อาหารเย็นและกลับที่พัก
โปรแกรม 2 : Bali swing (ไมรวมคาเขา 185,000 รูเปยส ) - pullina coffee plantation - lempuyang temple

หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม พาทุกทานสู Bali swing ทำกิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความตื่นเตนดวยการ
นั่งชิงชาที่มีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางนั่งชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บร�เวณนั้นมีจ�ดให
ทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย ,ลิ�มรสกาแฟทองถิ�นที่ Pullina coffee plantation เปนรานขายของฝากเมล็ดกาแฟ
ข�้ชะมด ที่มีกาแฟหลากหลายรสชาติ ใหลิ�มลองกัน ไมวาจะเปนระดับขมมาก ถึงระดับหวานมาก จากนั้นชมวัด
‘Lempuyang Temple’ วัดนี้ข�้นชื่อเร�่องว�วที่สวยงามมากๆ อยูใกลกับภูเขาไฟอากุง สามารถมองเห็นภูเขาไฟไดจากใน
วัด สวนมากก็นิยมมาถายรูปคูประตูวัด ที่ดานหลังเปนว�วภูเขาไฟสุดอลังการหลังจากนั้นพาทุกทานรับประทานอาหาร
เย็นและกลับที่พัก
Hotel : The athaya hotel
Meals : Breakfast, Dinner

DAY 3

เกาะนูซา เปอนิดา
หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม พาทุกทานเดินทางตอไปยัง
เกาะ Nusa Penida โดยนั่งเร�อ speedboat จากทาเร�อ Sanur
ใชเวลาประมาณ 45 นาที เมื่อเดินทางถึง เกาะ Nusa Penida
นำทุกทานเที่ยวชม Angel Billabong ซึ่งเปร�ยบเสมือนสระวายน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติ ตอดวย Broken Beach ซึ่ง
อยูใกลๆกัน เปนว�วสวยงาม อลังการโดยธรรมชาติ น้ำทะเลกัด
เซาะหินจนทำใหเกิดชองวางตรงกลางที่ เสมือนสะพานดานลาง
เปนแองหาดทรายขาว มีทะเลน้ำซัดผาน

ถายรูปเพลิดเพลินกับธรรมชาติ Kelingking Beach
เปนผาร�มทะเลที่มีรูปรางเหมือนไดโนเสาร T-Rex
ยืน่ ออกไปในทะเล จากนัน้ พาทุกทานกลับเกาะบาหลี
โดยเร�อ Speedboat
Hotel : Kuta heritage Hotel หร�อเทียบเทา
Meals : Breakfast, Dinner

DAY 4

Bali - Airport Ngurah Rai

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

(กรณีจองตั๋วเคร�่องบินของแอรเอเชียไฟลท
11.55 – 15.15 pm) ออกจากโรงแรมเวลา
06.30 am เดินทางไปวัดทานาล็อต (Tanah
Lot) วัดร�มทะเลสัญลักษณแหงเกาะบาหลี
หลังจากนั้นนำทานเดินทางสูสนามบินบาหลี
เพ�่อเดินทางกลับกรุงเทพพรอม รอยยิ�ม
และความประทับใจ
(กรณีจองตั๋วเคร�่องบินของไลออนแอร ไฟลท
19.20 – 23.05 pm) ออกจากโรงแรมเวลา
09.00 am เดินทางไปวัดทานาล็อต (Tanah
Lot) วัดร�มทะเลสัญลักษณแหงเกาะบาหลี
เดินทางไปตอที่จ�ดชมว�ว Water Blow หร�อ
ที่เร�ยกวาน้ำกระทบชองผาหินใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปชมว�ว หลังจากนั้นนำทานเดินทางสูสนามบินบาหลี
เพ�่อเดินทางกลับกรุงเทพพรอม รอยยิ�มและความประทับใจ

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)
เที่ยวบินขาไป
THAI LION AIR
FD 311
DMK - KUL
07.05 น. - 10.15 น.

เที่ยวบินขากลับ
THAI LION AIR
SL 259
DPS - DMK
19.20 น. – 23.05 น.

QZ 327
KUL - SUB
12.55 น. - 14.45 น.

Enjoyable Bali 4 วัน 3 คืน
Tour Category
Classic (Baht)
Superior (Baht)

2 Pax
13,300.13,900.-

4 Pax
10,600.11,200.-

6 Pax
8,900.10,500.-

อัตราคาบร�การรวม
• การอำนวยความสะดวกตาง ๆ เมื่อเดินทางถึง
• คาที่พัก 3 คืน
• คายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดดวยรถปรับอากาศพรอมคนขับ
• ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
• อาหารมื้อเชาและเย็น
• คาบร�การไกดทองถิ�น ดูแลทานตลอดทร�ป
อัตราคาบร�การนี้ ไมรวม
•
•
•
•

ยังไมรวมคาตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
คาเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน
คาบร�การซักร�ด
คาอาหารกลางวันซึ่งทานสามารถซื้อทานไดตามใจชอบ

8 Pax
9,500.10,100.-

10 Pax
8,900.9,500.-

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หร�อสำรองที่นั่ง
•
•
•
•

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50%
(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเง�นมัดจำแลวเทานั้น)
หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ไดทำการจองอาจถูกยกเลิกได
ทางเราสามารถชวยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินไดโดยเปนราคาจากทางเว็ป ไซตของสายการบินโดยตรง
ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาในแตละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให
ชำระทันทีหลังจากไดราคาที่พ�งพอใจ

การยกเลิก
•
•
•
•

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50%
แจงยกเลิกนอยกวา 30 วันกอนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
สำหรับผูโดยสารที่ ไม ไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเปนผูยื่นว�ซาให เมื่อผลว�ซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจำทั้งหมด
• บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทำใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว (10ทานข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบร�ษัทและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทตองนำไปชำระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
• กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ ไมสามารถเร�ยกคืนได เชนคาตั๋วเคร�่อง
บินคาหอง คาธรรมเนียมว�ซาตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ ไมสามารถเดินทางได
• กรณียื่นว�ซาแลวไม ไดรับการอนุมัติว�ซาจากทางสถานทูต (ว�ซาไมผาน) และทานไดชำระคาทัวรหร�อมัดจำมาแลว ทางบร�ษัทฯ
คืนคาทัวรหร�อมัดจำให แตทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบร�การยื่นว�ซา, คาว�ซา และคาใชจายบางสวนที่เกิดข�้นจร�งเปน
กรณี ไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร�่องบินไปแลว หร�อไดชำระคาบร�การในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว)
ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจร�งที่เกิดข�้นแลวกับทานเปนกรณี ไป
• กรณีว�ซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหร�อหลังออกตั๋วโดยสาร บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
• กรณีว�ซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไม ได เนื่องจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธว�ซา หร�อไมวาดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจร�งที่เกิดข�้นแลวกับทานเปนกรณี ไป
• กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
105/12 หมู 4 ถนนราชพฤกษ ตำบลบางรักนอย อำเภอเมือง จ.นนทบุร� 11000
สอบถามขอมูลโปรแกรมทัวร โทร. 02-108-7900
เบอรติดตอฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม) , 088-417-7780 (เมย)
081-639-8333 (เติ�ล) , 088-555-2588 (เบียร), 099-064-4199 (กัส)
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