
  

 

 

 

   

 

 

 

 

เทีย่วบาหล ีแบบสุขกาย สบายใจ มเีวลาแค ่3 วนั  
กเ็ทีย่วบาหลไีดใ้นราคา Chill Chill  

เพยีง 4 ท่านกเ็ดนิทางได ้ไม่ตอ้งรอคณะทวัร ์
เลอืกวนัทีเ่ดนิทางและสายการบนิไดต้ามใจชอบ 

พเิศษสุดๆ มไีกดแ์ละรถท่องเทีย่วในบาหล ี1 วนัเต็ม 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – บาหลี                                                     *** (-/-/-) *** 

......... น. เดนิทางถงึสนามบนิงูระหล์ยั (Ngurah Rai) เดนปารซ์าร ์เมอืงหลวงของเกาะบาหล ี ประเทศ
อนิโดนีเซยี พบการตอ้นรบัอนัอบอุน่แบบบาหล ีจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่
โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง อิสระตามอธัยาศยั สมัผสับาหลีในสไตลข์องคณุเอง (มีรถและไกดบ์ริการ)                    (เช้า/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
ทัง้วนั สมัผสับาหลตีามสไตลข์องคณุเอง จะเลอืกชมวดัพรอ้มสมัผสัวฒันธรรมความเชือ่แบบฮนิด-ูบาหลทีี่

วดันํา้พุศกัดิ ์ หรอืไปพกัผ่อนสบายชมววิหนา้ผารมิมหาสมุทรทีท่านาลอท และหากใครตอ้งการผ่อน
คลายแบบสดุๆ ดว้ยการทําสปา รถและไกดท์อ้งถิน่ชว่ยอาํนวยความสะดวกในการท่องเทีย่วในบาหลี
ทัง้วนัตามใจคณุ (ไม่เกนิ 12 ช ัว่โมง)  

 **ไม่รวมคา่เขา้ชมสถานที ่คา่อาหาร และค่าบรกิารอืน่ๆ** 
  
วนัท่ีสาม  บาหลี – กรงุเทพฯ              (เช้า/-/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ทีพ่กั   อสิระ จนถงึเวลาเดนิทางกลบั     

นําท่านเดนิทางไปสนามบนิงูระหล์ยั (Ngurah Rai) เดนปารซ์าร ์  
 

เทีย่วบนิทีเ่หมาะสมสําหรบัโปรแกรม 
สายการบนิทีท่่านสามารถใช ้ใหเ้หมาะสมกบัการเดนิทางแบบแพ็คเก็จนี ้คอื  
การบนิไทย            TG431 09.20-14.45 / TG432 16.20-19.35      ***บนิตรง*** 
การูดา้อนิโดนีเซยี GA865 06.35-10.10+GA406 11.30-14.20       ***ตอ่เคร ือ่ง จาการต์า้***                   
                            GA407 13.40-14.30+GA864 16.40-20.10 
แอรเ์อเชยี            FD2970  06.05-11.25 / FD2971 11.55-15.15    ***บนิตรง*** 

 
 
 

 

 



  

อตัราค่าบรกิารแพ็คเกจ็ ** เดนิทาง  4 ท่านขึน้ไป**  
ราคานีใ้ชไ้ดถ้งึ 30 กนัยายน 2559 

 พกัคู ่ท่านละ 

Ibis Bali Kuta 
   
 Kuta 

 

4,900.- 

 
ยกเวน้ 

5-11 ก.ค. 
เพิม่ 800.- บาท/ท่าน 

Ibis Style Petitenget 
 
Seminyak Square 

 

5,100.- 

 

 

ยกเวน้ 
5-11 ก.ค. 

เพิม่ 800.- บาท/ท่าน 

Harris Kuta Galeria 
 

Kuta Area  

 

5,400.- 

 

ยกเวน้  
4-9 ก.ค.  

เพิม่  500.- บาท/ท่าน 

Sun Island Legian 
 
Legian 

 

5,900.-  

 

 

ยกเวน้  
1-10 ก.ค.   

เพิม่ 900.- บาท/ท่าน 



  

Sun Island Kuta 
 
South Kuta Area 

 

7,100.- 

 
 

ยกเวน้  
1-10 ก.ค. 

เพิม่ 900.- บาท/ท่าน 

 
เง่ือนไขค่าบรกิาร การจอง และการชาํระเงิน 

 
อตัราค่าบรกิารนี้รวม         
คา่โรงแรมทีพ่กั 2 คนื  ( หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามทีล่กูคา้เลอืก )  
คา่อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 2 มือ้  
คา่รถรบัสง่สนามบนิ  
คา่ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท 
รถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (พูดภาษาองักฤษ) นําเทีย่วในวนัที ่2  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม     
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพ-บาหล ี ภาษีสนามบนิทุกแหง่   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ และเคร ือ่งดืม่ส ัง่พเิศษ  
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ วนัละ 4 ดอลล่า/ลูกคา้ 1 ท่าน รวม 3 วนั 12 USD/ลูกคา้ 1 ท่าน 
 คา่ภาษี 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าระวางกระเป๋าทีม่นํีา้หนักเกนิจากทีส่ายการบนิกาํหนดไว ้
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง   
- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุเหลอืใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน (ไม่มกีรณีการอนุโลม เพราะ ตม.เขม้งวดไม่ครบอาจส่งกลบั)  
- มหีนา้วา่งเหลอืมากกวา่2 หนา้ 
เง่ือนไขการจอง และการสํารองทีน่ั่ง 
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ มากกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน ท่านละ  3,000 บาท  
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ น้อยกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ เต็มจํานวนตามราคาแพ็คเก็จ 
( จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้อาจไม่มหีอ้งพกัวา่งในวนัและเวลาทีต่อ้งการ ) 
 
 
เง่ือนไขการจอง และการสํารองทีน่ั่ง 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง มากกวา่ 15 วนั จะตอ้งชาํระ 50% ราคาเต็มของแพ็คเก็จ 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกว่า 15 วนั จะตอ้งชาํระ พจิารณา คนืตามความเสยีหายจรงิ 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกว่า 7 วนั  ชาํระเต็มจาํนวน 

 

 

 


