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NT404
ทวัรต์กีอลฟ์ BALI GOLF PACKAGE (NEW KUTA GOLF) 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี ตกีอลฟ์ , 4 วัน 3 คนื ,

New Kuta Hotel, Pecatu

พเิศษ!!!  สาํหรบัทา่นทชีนืชอบการตกีอลฟ์
ออกรอบ ณ สนามกอลฟ์ NEW KUTA GOLF บาหล ี

ดมืด่าํกบั Dinner บนเรอืสดุหรใูนบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 
ชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบําไฟบูชาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหลี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เดนปาซาร ์(บาหล)ี - วดัอลูวูาต ู- ระบําไฟ

07.00 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (Thai Airway)
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

09.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดนปาซาร ์เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ดว้ย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 431

14.55 น.



เดนิทาง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะไรห ์เมอืงเดนปาซาร ์บาหล ี(เวลาทบีาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชม.) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
พรอ้มรับกระเป๋า และสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ พบการตอ้นรับอันอบอุ่นแบบบาหล ีจากมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ตอ้นรับทา่นสู ่เกาะบาหล ีทเีปรียบเสมอืน
สวรรคบ์นดนิของนักทอ่งเทยีว เกาะบาหล ีตังอยู่เกอืบ  ๆกงึกลางของหมู่เกาะตา่ง  ๆของอนิโดนีเซยี มพีนืทปีระมาณ 5,620 ตารางกโิลเมตร
ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน ซงึสว่นมากนับถอืศาสนาฮนิด ูเมอืงหลวงของเกาะนี คอืเมอืงเดนปาซาร ์

แลว้นําทา่นชม วดัอลูวูาต ู(ULUWATU TEMPLE) ซงึเป็นวัดหลักประจําทอ้งทะเล ทชีาวบาลทีกุคนเคารพบชูา สงูตระหงา่น 70 เมตร (230 ฟตุ)
ตังอยู่บนไหลเ่ขา รมิหนา้ผาทางใตส้ดุของเกาะบาหล ีซงึวหิารแหง่นี แกะสลักจากหนิ ในสมัยราชวงศ ์ซเล็นดราส ราว ครสิตศ์ตวรรษ ท ี10
โดยเอมิป ูกรููตัน และดังหยั์ง นริารต์า นักบวชครังบรรพกาล วา่กันวา่ ดังหยั์ง นริารต์าเขา้ถงึโมกษะหรือความหลดุพน้ ณ วัดนี ประตผูา่ซกี หรือ
จันด ีเบนิตาร ์ของวัดนีไม่ธรรมดาตรงทดีา้นขา้งสลักเป็นลักษณะของปีก สว่นทางเขา้สูล่านวัดชนัทสีอง (จาบา เตนิกะห)์
ประจํายามโดยรูปปันพระคเนศวร ์เศยีรชา้ง ทผีูค้นนับถอืวา่เป็นเทพผูปั้ดเป่าอุปสรรค สถานชนัในสดุอันศักดสิทิธ ิ(เจโรอัน) นัน
จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิด ูผูท้จีะสวดบชูา เทพแหง่ทอ้งทะเล และรอบๆบรเิวณวัด ทา่นจะไดพ้บกับฝงูลงิจํานวนมาก
ทอีาศัยอยู่ในวัดแหง่นี อสิระใหท้า่นชมววิทวิทัศนท์งีดงามอกีมุมหนงึของเกาะบาหล ี

จากนันนําทา่นชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหลี
เป็นการถ่ายทอดเรืองราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน

นําทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบาราน ทมีหีาดทรายขาว รูปจันทรเ์สยีว เมอืกอ่น ย่านนี เป็นหมู่บา้นชาวประมงทเีงยีบสงบ แตปั่จจบัุน
เป็นศนูยร์วมของรา้นอาหารทะเล ทตัีงทอดยาวไปตลอดชายหาด

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ. ภัตตาคาร

ทพีกั
New Kuta Hotel, Pecatu หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ออกรอบ ทสีนามกอลฟ์ New Kuta Bali Golf และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกรอบ ท ีสนามกอลฟ์ NEW KUTA GOLF (รวม 18 Holes)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เชญิทา่น พกัผอ่นในรสีอรท์ หรือ รมิชายหาด ตามอัธยาศัย

17.00 น.
พรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ภตัตาคาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บนเรือสดุหรู พรอ้มชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิแบบทไีม่เหมอืนใคร ใหท้า่นไดล้มิรสอาหาร และ
เพลดิเพลนิกับการชมการแสดงขณะลอ่งเรือ

ทพีกั
New Kuta Hotel, Pecatu หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ออกรอบ ทสีนามกอลฟ์ New Kuta Bali Golf และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกรอบ ทสีนามกอลฟ์ NEW KUTA GOLF (รวม 18 Holes)

เทยีง



รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เชญิทา่น พกัผอ่นในรสีอรท์ หรือ รมิชายหาด ตามอัธยาศัย 

พเิศษ!! แพคเกจนวดสปาทา่นละ 1 ครงั

18.00 น.
พรอ้มกัน ณ Lobby นําทา่นเดนิทางสู ่ภตัตาคาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
New Kuta Hotel, Pecatu หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ยา่นกูตา้สแควร ์- เดนปาซาร ์- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

อสิระ ตามอธัยาศยั จนถงึเวลาเช็คเอา้ท์

10.30 น.
พรอ้มกัน ณ Lobby โรงแรม 

นําทา่นไปท ีถนนเลยีบหาดกตูา้ ยา่นกูตา้สแควร ์ซงึเป็นเสมอืนศนูยก์ลางของบาหล ีทนัีกทอ่งเทยีวทมีายังเกาะสวรรคแ์หง่นี ตอ้งมาเดนิชม
เดนิเทยีว กันสกัครัง เพราะทนีี เป็นศนูยร์วมของโรงแรมมากมาย รา้นอาหาร รา้นนังดมื บารเ์บยีร ์รา้นสปาและนวด รวมถงึ รา้นคา้ตา่งๆ
ทมีทัีงสนิคา้พนืเมอืง และ แบรนดเ์นมดัง นอกจากนัน ยังมรีา้นคา้ทจํีาหน่ายสนิคา้ประเภทงานศลิป์ ผา้บาตกิ และภาพวาด
ใหท้า่นอสิระกับการชอ้ปปิงทยี่านกตูา้สแควร ์อารต์มารเ์ก็ต หรือชมหา้งเซ็นโทร หรือหา้งสรรพสนิคา้ บชีวอลค์ ตามอัธยาศัย พอสมควรแกเ่วลา 

นําทา่นเดนิทางไปรา้นอาหาร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.
นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิ

16.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร ดว้ย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 432 บรกิารอาหาร และ เครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ

20.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ และ ประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี ตกีอลฟ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันเสารท์ ี6 ตลุาคม 2561 เวลา 12:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี ตกีอลฟ์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ พรอ้มภาษีสนามบนิทุกแหง่ ทนัีงชันประหยัด (Economy Class) แบบหมูค่ณะ ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ

• คา่สมัภาระตามทสีายการบนิกาํหนดเบอืงตน้

• คา่แพคเกจกอลฟ์ 2 วัน วันละ 18 Holes

• คา่บรกิาร รถกอลฟ์, คา่บรกิาร Caddy, คา่ประกนัสาํหรบัผูเ้ลน่

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (กาํหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• หวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• มคัคเุทศกท์อ้งถนิ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ และ คนขบัรถ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล
กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลงัทําการจอง ภายใน 7 วัน หรอืขนึอยูก่บัเงอืนไขของสายการบนิ

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ภายใน 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

•  กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทชีําระมดัจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทไีดเ้กดิขนึจรงิ และไมส่ามารถ Refund
ได ้เช่น คา่บัตรโดยสาร, คา่มดัจําหอ้งพกั เป็นตน้

หมายเหตุ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิไมร่บัผดิชอบหากเกดิ กรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

•  กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด **สาํคญั!! บรษัิท
ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง



ทังไทยและเวยีดนาม ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทังหมด

• บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมการเดนิทาง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึอาจจะเกดิจากสาหต ุภยัธรรมชาต ิเหตกุารณจ์ลาจล
สงครามการเมอืง เป็นตน้ โดยบรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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