
 

 
     
 

 
เร ิม่ตน้เพยีง 2 ท่าน เลอืกเดนิทางไดทุ้กวนั 

แพค็เกจ็บาหล ี3 วนั 2 คืน  
(ราคาไม่รวมต๋ัว) CODE :BALI 04 

 

พกัผ่อนสบายๆ กบัคนรูใ้จ สุดแสนโรแมนตกิ 
 

 
วนัแรก 
(-/-/D) 

รบัเขา้จากสนามบนิ นําสูจ่ดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงของบาหล ีซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ วดัอลูวูาต ู
ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนั เบือ้งลา่งจะเป็นหนา้ผา ทีม่ทีะเลซดัเขา้กบัหนา้ผาเป็นระยะๆ ท่าน
สามารถชมภาพขอบฟ้าตดักบันํา้ทะเลสคีราม จากน้ันชมการแสดงเคชกัสแ์ดนซห์รอืระบําไฟ 
สนุกสนานไปตามท่วงทํานองเรา้ใจจากนักแสดงหลายสบิชวีติทีจ่ะรอ้ง “เคชกั เคชกั” เป็น
ทํานองใหจ้งัหวะในการแสดง 
บรกิารอาหารคํา่สดุแสนโรแมนตกิบนหาดจมิบารนั 

วนัทีส่อง 
(B/L/D)  

รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสูเ่กาะ Lembongan โดยเรอื Bounty Cruise ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท ีอสิระใหท้่านพกัผ่อนบนหาดทรายสวยๆ หรอืสนุกสนานกบัการดาํนํา้ตืน้ บานาน่าโบท๊ 
สไลเดอร ์และชมความสวยงามใตท้อ้งทะเลในเรอืทอ้งกระจก  
รบัประทานอาหารกลางวนั 
เดนิทางกลบัสู่ฝ่ังบาหล ีจากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายความเหน่ือยลา้ดว้ยการนวดผ่อนคลาย
สไตลบ์าหล ี(2 ช ัว่โมง) 
บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 

วนัทีส่าม 
 (B/-/-) 

อสิระตามอธัยาศยั นําสง่สนามบนิ 

                                                
 

เทีย่วบนิทีเ่หมาะสมสําหรบัโปรแกรม 
สายการบนิทีท่่านสามารถใช ้ใหเ้หมาะสมกบัการเดนิทางแบบแพ็คเก็จนี ้คอื  
การบนิไทย            TG431 09.10-14.25 / TG432 16.10-19.25      ***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*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ราคานีใ้ชไ้ดถ้งึ 31 มนีาคม 2559 
ยกเวน้ 24 ธ.ค. 58 – 6 ม.ค. 59 

โรงแรม  ราคา/2 ทา่น 

Ibis Style Dewi Sri   
Standard room / Legian 
 
 

 

18,800.- 

Best Western Kuta Villa 
Superior room / Kuta 
 

 

19,700.- 

Harris Seminyak 
Harris room / Seminyak 
 

 

19,700.- 

Ramada Encore Seminyak  
Superior room  / Seminyak 
 

 

20,900.- 

Eden Hotel 
Eden room / Kuta 
 

 

20,900.- 



Sing Ken—Ken Boutique Hotel 
Deluxe room / Legian 
 

 

22,200.- 

Courtyard Seminyak by Marriot 
Deluxe room / Seminyak 
 

 

26,600.- 

Bali Baliku Villa Jimbaran 
One bedroom pool villa / Jimbaran 
 

 

26,900.- 

 
เง่ือนไขค่าบรกิาร การจอง และการชาํระเงิน 

 
อตัราค่าบรกิารนี้รวม         
คา่โรงแรมทีพ่กั 2 คนื  ( หอ้งละ 2 ท่าน ตามทีล่กูคา้เลอืก )  
คา่อาหารตามทีร่ะบุตามรายการ  
คา่รถรบัสง่สนามบนิ และท่องเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ  
คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  
คา่ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิสงูสุด ท่านละ 1,000,000 บาท 
มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (พูดภาษาองักฤษ) ดูแลระหวา่งท่องเทีย่ว 
 
 
อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม     
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพ-บาหล ี ภาษีสนามบนิทุกแหง่   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ และเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ  
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ วนัละ 5 ดอลลา่ 
 คา่ภาษี 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 
 คา่ระวางกระเป๋าทีม่น้ํีาหนักเกนิจากทีส่ายการบนิกาํหนดไว ้
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเดนิทาง   
- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุเหลอืใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน (ไม่มกีรณีการอนุโลม เพราะ ตม.เขม้งวดไม่ครบอาจส่งกลบั)  
- มหีนา้วา่งเหลอืมากกวา่2 หนา้ 
เง่ือนไขการจอง และการสาํรองทีน่ั่ง 
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ มากกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน ท่านละ 5,000 บาท  
-การจองจะสมบูรณ ์(กรณีจองลว่งหนา้ น้อยกวา่ 25วนั) เมือ่บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิมดัจาํ เต็มจํานวนตามราคาแพ็คเก็จ 
( จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้อาจไม่มหีอ้งพกัว่างในวนัและเวลาทีต่อ้งการ ) 
 
เง่ือนไขการจอง และการสาํรองทีน่ั่ง 
-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง มากกวา่ 15 วนั จะตอ้งชาํระ 50% ราคาเต็มของแพ็คเก็จ 

-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั จะตอ้งชาํระ พจิารณา คนืตามความเสยีหายจรงิ 

-กรณีการยกเลกิใดๆ กอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 7 วนั  ชาํระเต็มจาํนวน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


