
 

 
BALI- SPEEDY BALI 3D2N BY SL 

เกาะบาหลี-บาหลี สวิงค์ 
วัดน้ำพุศักดิ์สทิธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว  

อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ  
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลสีวยๆ   
❖ ชมความงดงามของ วิหารอลููวาตู ที่ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  
❖ ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย 
❖ ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชงิช้า บาหลี สวิงค ์

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ *** 

❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 2000 บาท เก็บที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบรกิาร) 

วันแรกวันแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  หาดจมิบาหาดจมิบารัรันน  ((DD))    

10.00 น.  คณะมาพร้อมกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ  



12.55 น.  นำทา่นบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

เที่ยวบินท ี SL258 

18.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน  

 

 ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พร้อมชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมทุรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง  

 

 

 

 

 

 

นำคณะเขา้พักที่ SENSE SUNSET ROAD   หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สองวันที่สอง    เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดนำ้พุศักดิส์ิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน ((BBLLDD)) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก 

ก่อนเดินทางขึน้สูเ่ทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเยน็ตลอดทั้งป ี

สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตรู์ ที่ยงัคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอยฟ้า 

ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี LAKE VIEW 

• ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน 

แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค ์

• เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค ์Bali Swing (รวมค่าขึน้บาหลีสวิงค์แล้ว) ทำกิจกรรมอัน

สนุกสนาน ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพ

ระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวย

สวยมากมาย เช่น รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 

 

 

 

 



 

• หลังจากนั้นเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สรา้งในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์

สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ 

TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่น

บูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้า

ใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  

จากนั้นนำชมและช้อปปิ้งยา่น “ตลาดปราบเซียน” ใหท้่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้า

พื้นเมืองในตลาด และราคาถกูที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน 

Celux ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 

  นำคณะเขา้พักที่ SENSE SUNSET ROAD   หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สามวันที่สาม  วิหารทานาล้อตวิหารทานาล้อต  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู   --  ช็ช็อปปิ้งอปปิ้ง  --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ((BBLL))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลาย

ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนัก

ยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์

และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างใน

ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนา

และศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบน

โขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง 

ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ทีต่ั้งอยูบ่นหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทร

อินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มา

ชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

*** คณะเดนิทางช็อปปิ้ง ซือ้ของที่ระลึก ย่าน KUTA / ร้าน KRISNA *** 

 

......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลัย เพื่อทำการเช็คอิน 

19.20 น.  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL259 



23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

******************************* 

 “มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรบัขึ้นของภาษนี้ำมันของสายบิน  
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 

 
อัตราคา่บริการ 

 
**สำหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิ่ม 1,000 บาท** 

 

JAN 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ทา่นละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 JAN 2020 
9,999.- 
7,999.- 

-5,500 2,500.- 

10-12 JAN 2020 9,999.- 

17-19 JAN 2020 
9,999.- 
8,999.- 

18-20 JAN 2020 8,999.- 

24-26 JAN 2020 
9,999.- 
8,999.- 

25-27 JAN 2020 7,999.- 
31 JAN – 2 FEB 2020 9,999.-   

 
 

❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 2000 บาท เก็บที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
**สำหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิ่ม 1,000 บาท** 
 
เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท  
เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท  
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                              ราคา 4,500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  



พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 
 

พีเรียดราคาโปรโมชั่น   7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้  

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา 
กรุณาติดต่อผา่น AGENCY 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
➢ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)  
➢ ค่าที่พัก 2-3 ทา่นต่อ 1 ห้อง 2 คืน 
➢ ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
➢ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  
➢ บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 2000 บาท เก็บที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบรกิาร) 

 
 
➢ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ คา่อาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ 
➢ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีคา่ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  
➢ ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด  
➢ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
➢ ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที ่ 10 มกราคม 61 ผู้โดยสารจะต้อง

จ่ายชำระเพิ่มเติม  
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมีการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
 



เงื่อนไขการชำระเงิน  
มัดจำท่านละ 7,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน หากชำระล่าชา้ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณา
ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ 
 
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงกำหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง 
อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

*** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากชำระเงินไม่สามารถยกเลิกได้  ทางผู้จดัขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี *** 
 
1. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ากรณยีกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

หมายเหต ุ

❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ใน
บางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น 



Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 
 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมา
จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระ
ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ 
 

❖ บริษัทฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


