
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bali Golf Package (New Kuta Golf) 
4 วนั 3 คืน 



 

 

รายละเอยีดการเดินทาง:  26-29 ต.ค. 61 / 15-18 พ.ย. 61 / 26-29 ธ.ค. 61 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  – เดนปาซาร์ (บาหล)ี – วดัอูลูวาตู - ระบ าไฟ   

07.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ( 
Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 
431 

14.55 น. เดินทาง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรห์ เมืองเดนปาซาร์ บาหลี  (เวลาทีบ่าหลเีร็วกว่าไทย 1 ชม.)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  พร้อมรับกระเป๋า และสัมภาระเรียบร้อยแลว้    พบการตอ้นรับอนั
อบอุ่นแบบบาหลี จากมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตอ้นรับท่านสู่ เกาะบาหลี ท่ีเปรียบเสมือน สวรรคบ์นดิน
ของนักท่องเท่ียว  เกาะบาหลี ตั้ งอยู่เกือบๆ ก่ึงกลางของหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย  มีพื้นท่ี
ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน ซ่ึงส่วนมากนบัถือศาสนาฮินดู  เมือง
หลวงของเกาะน้ี คือเมืองเดนปาซาร์  แลว้น าท่านชม วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  ซ่ึงเป็น
วดัหลกัประจ าทอ้งทะเล ท่ีชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา     สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต)   ตั้งอยูบ่น
ไหล่เขา ริมหน้าผาทางใตสุ้ดของเกาะบาหลี    ซ่ึงวิหารแห่งน้ี แกะสลกัจากหิน  ในสมยัราชวงศ ์
ซเล็นดราส ราว คริสต์ศตวรรษ ท่ี 10 โดยเอิมปู กูรูตนั และดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชคร้ังบรรพกาล    
วา่กนัวา่ ดงัห์ยงั นิราร์ตาเขา้ถึงโมกษะหรือความหลุดพน้ ณ วดัน้ี    ประตูผา่ซีก หรือ จนัดี เบินตาร์ 
ของวดัน้ีไม่ธรรมดาตรงท่ีดา้นขา้งสลกัเป็นลกัษณะของปีก ส่วนทางเขา้สู่ลานวดัชั้นท่ีสอง  (จาบา 
เตินกะห์) ประจ ายามโดยรูปป้ันพระคเนศวร์ เศียรช้าง ท่ีผูค้นนับถือว่าเป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค   
สถานชั้นในสุดอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  (เจโรอนั) นั้น จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดู ผูท่ี้จะสวดบูชา เทพ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

แห่งท้องทะเล  และรอบๆบริเวณวดั ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจ านวนมาก ท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งน้ี   
อิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี  จากนั้นน าท่านชม ระบ าไฟ Kacak 
Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจา้ท่ีมีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้
ระหวา่งหนุมานและทศกณัฑ์โดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยร้องและส่งเสียงเป็นจงัหวะประสานน าท่าน
เดินทางสู่ หาดจิมบาราน  ท่ีมีหาดทรายขาว รูปจนัทร์เส้ียว  เม่ือก่อน ยา่นน้ี เป็นหมู่บา้นชาวประมง
ท่ีเงียบสงบ  แต่ปัจจุบนั  เป็นศูนยร์วมของร้านอาหารทะเล  ท่ีตั้งทอดยาวไปตลอดชายหาด   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ. ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง      ออกรอบ ทีส่นามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf และ พกัผ่อนตามอธัยาศัย       

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านออกรอบ ท่ีสนามกอลฟ์ NEW KUTA GOLF 
(รวม 18 Holes) 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
เชิญท่านพกัผอ่นในรีสอร์ท หรือ ริมชายหาด ตามอธัยาศยั 

17.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรือสุดหรู พร้อมชมบรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติกแบบท่ีไม่เหมือนใคร ใหท้่านไดล้ิ้มรส
อาหาร และ เพลิดเพลินกบัการชมการแสดงขณ  ะล่องเรือ 

ทีพ่กั  โรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัทีส่าม  ออกรอบ ทีส่นามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf และ พกัผ่อนตาม
อธัยาศัย       

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านออกรอบ ท่ีสนามกอลฟ์ NEW KUTA GOLF (รวม 18 Holes) 
เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เชิญท่านพกัผอ่นในรีสอร์ท หรือ ริมชายหาด ตาม
อธัยาศยั 

พเิศษ!!  แพคเกจนวดสปาท่านละ 1 คร้ัง 
18.00 น. พร้อมกนั ณ Lobby น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  โรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

วนัทีส่ี่      ย่านกูต้าสแควร์ - เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ    

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
อิสระ ตามอธัยาศยั จนถึงเวลาเช็คเอา้ท ์

10.30 น. พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรม น าท่านไปท่ีถนนเลยีบหาดกูต้า   ย่านกูต้าสแควร์ ซ่ึงเป็นเสมือน
ศูนยก์ลางของบาหลี  ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี  ตอ้งมาเดินชม เดินเท่ียว กนัสักคร้ัง   
เพราะท่ีน่ี เป็นศูนยร์วมของโรงแรมมากมาย   ร้านอาหาร  ร้านนัง่ด่ืม   บาร์เบียร์  ร้านสปาและนวด  
รวมถึง ร้านคา้ต่างๆ  ท่ีมีทั้งสินคา้พื้นเมือง และ แบรนดเ์นมดงั    นอกจากนั้น ยงัมีร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย
สินคา้ประเภทงานศิลป์  ผา้บาติก และภาพวาด   ใหท้่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงท่ียา่นกูตา้สแควร์  
อาร์ตมาร์เก็ต  หรือชมหา้งเซ็นโทร  หรือหา้งสรรพสินคา้ บีชวอลค์  ตามอธัยาศยั พอสมควรแก่เวลา  
น าท่านเดินทางไปร้านอาหาร    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
13.30 น. น าท่านเดินทางไปสนามบิน      
16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 432 บริการอาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 
20.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และ ประทบัใจ 
 
 

---------------------------------- End of service -------------------------------------------



 

 

ใบเสนอราคา 

 

รายการ เดินทางระหว่างวนัที ่26 -  29 ต.ค. 2561   ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 55,000 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 51,000 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 48,000 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 6,500 
 

 

รายการ เดินทางระหว่างวนัที ่15 - 18 พ.ย. 2561   ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 52,000 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 47,000 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 43,000 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 6,500 

 

รายการ เดินทางระหว่างวนัที ่26-29 ธ.ค. 2561   ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 49,500 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 44,500 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 41,500 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 6,500 

 
อตัราค่าบริการรวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ท่ีนัง่ชั้นประหยดั (Economy Class) แบบหมู่คณะ ท่ีระบุวนัเดินทาง

ไปกลบัพร้อมคณะ   

 ค่าสัมภาระตามท่ีสายการบินก าหนดเบ้ืองตน้ 

 ค่าแพคเกจกอลฟ์ 2 วนั วนัละ 18 Holes  

 ค่าบริการ รถกอลฟ์, ค่าบริการ Caddy, ค่าประกนัส าหรับผูเ้ล่น 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ก าหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 



 

 

 หวัหนา้ทวัร์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบิน

ก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหาย

ในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัท าการจอง ภายใน 1 วนั หรือข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสายการบิน 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีช าระมดัจ าเขา้มาแลว้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่าย

บางส่วนท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง และไม่สามารถ Refund ได ้เช่น ค่าบตัรโดยสาร, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้  

 



 

 

หมายเหตุ  
1. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดิน

ทางเขา้ประเทศเวียดนามโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเวยีดนาม 

ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 

ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทไม่รับผดิชอบหากเกิด กรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน

, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  

พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด  

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงอาจจะเกิด
จากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น  โดยบริษัทจะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


