
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                แพ็คเกจ็อสิระ บาหล ี4วนั3คนื          

                                     (2ท่านสามาระเดนิทางไดทุ้กวนั) CODE:BALI 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากกลา่ว ขึน้มา ถงึ เกาะบาหล ีมโนภาพของเราสว่นใหญ่ คงมภีาพจาํทีเ่ดน่ชดัซํา้ๆกนั ภาพระบําบารอง 
หรอืภาพนางราํตาโตๆดขูงึขงั ภาพของศาสนสถานในแบบฮนิด ู รปูป้ันในแบบบาหล ี สถาปัตยกรรมทีม่ี
เอกลกัษณโ์ดดเดน่ โดยเฉพาะรปูทรงหลงัคา ดอกลลีาวด ีหรอือารมณใ์นแนวแบบสปาบาหล ี   ..... หากแตท่วา่ 
การเดนิทางไปถงึเกาะบาหล ีอนัเป็นแหลง่ทีม่ทีอ้งทะเลงดงาม มคีวามสมบรูณพ์รอ้มทางธรรมชาตเิชน่น้ัน เราอาจ
ลมืนึกถงึ การออกไปท่องทะเลสวย พรอ้มกนักบัไดเ้ห็น เหลา่บรรดาทรพัยากรทางทะเลของบาหล ีทีย่งัคงมอียู่ตาม
ธรรมชาตอิย่างสมบณูท์ีส่ดุ พรอ้มรอตอ้นรบันักท่องเทีย่ว ในบรรยากาศทีแ่ปลกไปกวา่ทีใ่ครจะคาดคดิไดถ้งึ .... 
และน่ีจะเป็นโปรแกรมที ่ สมบรูณไ์ปดว้ย หลากรสชาต ิ อารมณ ์ ความรุส้กึ ทีพ่เิศษสดุๆ บนเกาะบาหล ี อย่าง
แทจ้รงิ.... ทีค่ณุจะไดรูส้กึถงึ ความคุม้คา่กบัเวลาและการเดนิทาง ในทรปินี ้เพยีงแค4่วนั3คนื อย่างไม่น่าเช ือ่….. 
 

 

 

 

 



 

วนัแรกของการเดนิทาง   บาหล-ีโลวน่ิา-ทานาล็อท 

 เดนิทางถงึ สนามบนิของบาหล ีเมอืงเดนปารซ์า่ แลว้ ไกดท์อ้งถิน่ชปู้าย COLORFUL BALI รอ
ตอ้นรบัท่านดว้ยความอบอุ่น จากน้ันมุ่งหนา้สู ่หาดโลวน่ิา ตัง้อยู่ทางคาบสมุทรตอนเหนือของ
เกาะบาหล ี

 ระหวา่งทาง สูห่าดโลวน่ิา แวะชืน่ชมความมหศัจรรย ์ของวหิารทานาล็อท ซึง่ความงดงามและ
มหศัจรรยไ์ดผ่้านการสรรสรา้ง กาลเวลา กระแสลม คลืน่ทะเล และฝนจนเกดิเป็นปฎมิากรรมทีถ่กู
แกะสลกัจากธรรมชาต ิอย่างสมบรูณท์ีส่ดุ ชมภาพดวงอาทติยท์ีต่กกระทบผนืนํา้ทะเล ถา่ยภาพ
ประทบัใจคร ัง้นี ้ของท่าน ใหจ้ใุจ   

 รบัประทานอาหารเย็น (+มือ้ที1่) หลงัอาหารเดนิสูห่าดโลวน่ิา เชค็อนิเขา้ ทีพ่กั Puri Saron 
Lovina ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า บนหาดโลวน่ิา พกัผ่อนทา่มกลางบรรยากาศบรสิทุธิ ์สายลม
และเสยีงคลืน่ เดนิเลน่ชายหาด ตามอธัยาศยั 
พกั 1 คนืทีโ่รงแรมย่านหาดโลวน่ิา ระดบั 3 ดาว 

   
Melka Lovina Aneka Lovina Puri Saron Lovina 

 
วนัทีส่องของการเดนิทาง   สวสัดโีลมา-การแสดงโลมา- เบดูกลั 

 05.00-05.30 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้ กบัเชา้ทวีเิศษทีส่ดุ ทีค่ณุ
จะไดอ้อกไป สวสัดตีอนเชา้เจา้ฝูงโลมา  ปลาผูใ้จดแีห่งทอ้ง
ทะเล (บรกิารชา/กาแฟ) กอ่นจะลงเรอื Outtrigger Boat 
เพือ่ไปสวสัดฝูีงปลาโลมานับ100 ทีแ่หวกวา่ยอย่างใกลช้ดิราว
กบัเพือ่นสนิท ท่ามกลางทอ้งทะเลทีเ่งยีบสงบยามเชา้ อากาศดี
และ น่ีจะเป็นชว่งเวลาทีน่่าประทบัใจแบบไม่รูล้มืเลอืนของคณุ
เลยทเีดยีว....** (กรณุาเตรยีมกลอ้ง/อปุกรณก์นันํา้ของกลอ้ง 
หรอืกลอ้งกนันํา้) *** หลงัสวสัดเีพือ่นๆโลมาแลว้กลบั ทีพ่กั
เพือ่อาบนํา้  และรบัประทานอาหารเชา้ กอ่นทีจ่ะเร ิม่  
ท่องเทีย่วตอ่ในบาหล.ี...  

 หลงัอาหารเชา้ (+มือ้ที2่) นําท่าน ชมการแสดงของโลมาแสนรู ้ ทีถ่กูฝึกมาใหเ้รยีกคะแนน
ความเอ็นดไูดจ้ากคนทัว่โลก ที ่ Melka Wildlife Animal And Dolphin Resort ชม
โชวนอ์นัตืน่ตา หรอื วา่ยนํา้กบัเจา้ปลาโลมาผูน่้ารกั ภาพคณุกอดเจา้โลมาจะเป็นภาพทีป่ระทบั
อยู่ในใจไปอกีนาน  

 หลงัจบการแสดงออกเดนิทางสูจ่ดุชมววิภเูขาไฟกนุูง บารต์รู ์ณ 
หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยงามทีส่ดุแห่งหน่ึงใน
บาหล ี  ไดช้ ือ่มาจากเมอืงโบราณแห่งหน่ึง ตัง้อยู่รมิปากปลอ่ง
ภเูขาไฟกนุุง บาตรู ์ เป็นจดุชมววิทีส่วยงามแห่งหน่ึงของบาหล ี 
ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1, 717 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัร
ยุคตน้ ๆ ภเูขาไฟกนีู ้ เป็นหบุเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลมุอย่าง
สวยงาม บรเิวณนีจ้ะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ไดเ้วลาสมควรนํา
ท่านพกัผ่อนอิรยิาบถโดยการแวะชมสถานทีป่ลกูกาแฟ และใหท่้านไดท้ดลองชมิกาแฟ
หลากหลายรสชาตขิองบาหล ี 

 บรกิารอาหารกลางวนั (+มือ้ที3่) ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่   
 หลงัอาหารกลางวนั นําท่านเดนิทางกลบัสู่ทางตอนล่างของเกาะบาหลผ่ีานชมทอ้งทุ่งนาขา้วแบบ

ขัน้บนัได นําท่านชมบ่อน้ําพุศกัดิส์ทิธิ ์ณ หมู่บา้น เซบาต ู



 

 แวะชม หมู่บา้นหตัถกรรม ชมงานฝีมอืพืน้บา้น การแกะสลกัไม ้หนา้กาก เคร ือ่งเงนิ เคร ือ่งทอง 
และการวาดลวดลายบนผา้บาตกิ ของชาวบาหล ี พรอ้มซือ้หาเป็นของฝาก และทีร่ะลกึจากเกาะ
บาหล ีเชค็อนิเขา้สูท่พีกั .....................  ใน ระดบัทีท่่านเลอืกซือ้ /หรอืเทยีบเท่า 

 รบัประทานอาหารเย็น (+มือ้ที4่) ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ “Crispy Duck” เป็ดทอดฟรุง้ฟร ิง้ 
กรอบนอกนุ่มใน เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยและเคร ือ่งเคยีง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ทนัจงับอเนียว-เรอืทอ้งกระจก-ชอ็ปป้ิง-อะลุวาตู-อาหารคํา่ซฟู๊ีด 
 บรกิารอาหารเชา้ (+มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 ดืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิอนัเงยีบสงบ ทางตอนเหนือของเกาะบาหลไีปแลว้ คราวนีไ้ดเ้วลาทีจ่ะเดนิทาง

สุ ่ มนตเ์สน่หใ์นแบบทางตอนใตข้องบาหลกีนับา้ง นําทา่นเดนิทางสูช่ายฝ่ังทะเลเขตนูซาดวัร ์  
เพือ่เดนิทางไปยงั หาดทนัจงับอเนียว  ทีท่อดตวัเป็นแนวยาวไปตามตะวนัออกเฉียงใต ้ของเกาะ
บาหล ี รายลอ้มไปดว้ยรสีอรท์ระดบัหร ุ ในเขต นูซาดวัรบ์ชี แหละทา่มกลางสิง่เหลา่น้ัน คอื 
หมู่บา้นเล็กๆของ ทนัจงับอเนียว ซึง่ยงัคงเป็นหมู่บา้นชาวประมง ซึง่ดว้ยความงดงามและชายหาด
ทีง่ดงาม ไดถ้กูพฒันาใหเ้ป็น จดุท่องเทีย่วทีโ่ดดเดน่อกีแห่งหน่ึงของบาหล ี น่ันคอื ศนูยก์ฬีาทาง
นํา้ ทีม่ใีหท่้านเลกืมากาย ไม่วา่จะเป็น บานาน่า พาราเซลลิง่ เจ็ทสก ีและอกีมากมาย(ควรเตรยีม
เสือ้ผา้สาํหรบัเปลีย่น) และจดุท่องเทีย่วดาํนํา้ และท่านจะไดม้โีอกาส ลงเรอืทอ้งกระจก ชม
ความงดงามของโลกใตท้ะเล แบบสบายๆ และถา่ยรปูสวยๆไดแ้บบสบายๆ ในมุมมองทีพ่เิศษๆ 

 บรกิารอาหารเทีย่ง (+มือ้ที6่)  
 หลงัอาหารกลางวนัทีแ่สนอรอ่ย เดนิทางตอ่สู ่ วหิารอะลูวาตู นอกจากความสวยงามของแหลง่

ทีต่ ัง้ บนหนา้ผารมิทะเลทีง่ดงามแลว้ ทีน่ี่เองยงัมชี ือ่สยีงในการ ชมพระอาทติยต์กดนิ อกีดว้ย 
และเป็นอกีจดุหน่ึงบนเกาะบาหล ี ทีท่่านจะไดภ้าพถา่ยทีง่ดงาม พเิศษชมการแสดงเคชกัแดนซท์ี่
สนุกสนานเรา้ใจ 

 บรกิารอาหารคํ่า (+มือ้ที7่) บรกิารท่านดว้ยอาหารทะเลท่านละ 1 เซต็บนหาดจมิบารนั  
 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง บาหล-ีกรุงเทพฯ 

 บรกิารอาหารเชา้ (+มือ้ที8่) ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ พกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยัจน ถงึเวลาทีนั่ดหมายสง่ออกสูส่นามบนิตามการนัด

หมายของมคัคเุทศก/์ เดนิทางกลบั สู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิที ่............... โดยสวสัดภิาพ
และประทบัใจ  

-----สิน้สดุรายการการเดนิทาง------- 

 

เทีย่วบนิทีเ่หมาะสมสาํหรบัโปรแกรม 
สายการบนิทีท่่านสามารถใช ้ใหเ้หมาะสมกบัการเดนิทางแบบแพ็คเกจ็นี ้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*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

อตัราคา่บรกิารแพ็คเกจ็ ** เดนิทาง  2ท่านขึน้ไป **  
ราคานีใ้ชไ้ดถ้งึ 30 กนัยายน 2559 

  
 
 

พกัคู ่ท่านละ 

Ibis Bali Kuta 
   
 Kuta 

 
 

8,900.- 
 
 
 

ยกเวน้  
6-10 ก.ค. 

เพิม่ 700.- บาท/ท่าน 

Ibis Style Petitenget 
 
Seminyak Square 

 
 

9,700.- 
 
 
 
 
 

ยกเวน้ 
5-11 ก.ค. 

เพิม่ 1,000.- บาท/ท่าน 

Harris Kuta Galeria 
 
Kuta Area  

 
 

9,800.- 
 
 
 
 
 

ยกเวน้  
4-9 ก.ค.  

เพิม่  750.- บาท/ท่าน 

Sun Island Legian 
 
Legian 

 
 

10,300.-  
 
 
 
 
 

ยกเวน้  
1-10 ก.ค.   

เพิม่ 1,100.- บาท/ท่าน 

Sun Island Kuta 
 
South Kuta Area 

 

11,500.- 
 
 
 

ยกเวน้  
1-10 ก.ค. 

เพิม่ 1,100.- บาท/ท่าน 



 

 
 

เง่ือนไขคา่บรกิาร การจอง และการชาํระเงิน 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม         
คา่โรงแรมทีพ่กั 3 คนื  ( หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามทีล่กูคา้เลอืก )  
คา่อาหารตามทีร่ะบุตามรายการ  
คา่รถรบัสง่สนามบนิ และท่องเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ  
คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  
คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิสงูสุด ท่านละ 1,000,000 บาท 
มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (พูดภาษาองักฤษ) ดแูลระหวา่งท่องเทีย่ว 
 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม     
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพ-บาหล ี ภาษีสนามบนิทุกแห่ง   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ และเคร ือ่งดืม่ส ัง่พเิศษ  
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ วนัละ 4 ดอลลา่/ลกูคา้ 1 ท่าน รวม 4 วนั 16 USD/ลกูคา้ 1 ท่าน 
 คา่ภาษี 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ระวางกระเป๋าทีม่นํีา้หนักเกนิจากทีส่ายการบนิกาํหนดไว ้
 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง   
- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุเหลอืใชง้านไม่ตํ่ากวา่6 เดอืน (ไม่มกีรณีการอนุโลม เพราะ ตม.เขม้งวดไม่ครบอาจสง่กลบั)  
- มหีนา้วา่งเหลอืมากกวา่2 หนา้ 
เง่ือนไขการจอง และการสํารองทีน่ั่ง 
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ มากกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน ท่านละ 5,000 บาท  
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ น้อยกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ เต็มจาํนวนตามราคาแพ็คเก็จ 
( จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนักอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้อาจไม่มหีอ้งพกัวา่งในวนัและเวลาทีต่อ้งการ ) 
 
 
เง่ือนไขการจอง และการสํารองทีน่ั่ง 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง มากกวา่ 15 วนั จะตอ้งชาํระ 50% ราคาเต็มของแพ็คเก็จ 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั จะตอ้งชาํระ พจิารณา คนืตามความเสยีหายจรงิ 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 7 วนั  ชาํระเต็มจาํนวน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


