GROUP & GO BALI

3 DAYS 2 NIGHTS

ราคาเริ่ มต้น

6,900.บาท/ท่าน

กำหนดกำรเดินทาง : สิ งหำคม 2560 – มีนำคม 2561
รำคำเริ่มต้ นนี้ สำหรับเดินทำงแบบส่ วนตัว 2 คนเดินทำง

พิเศษ!!!บริกำรไกด์ ท้องถิ่น (ภำษำอังกฤษ ) คอยดูแลให้ คำแนะนำบริกำรตลอด 3 วัน
ฟรี Localซิมกำร์ ด 1 ซิม ต่ อ1ท่ำน พร้ อม INTERNETเพือ่ ไม่ ให้ พลำดกำรติดต่ อตลอดกำรเดินทำง
ทีพ่ กั 2คืน พร้ อมอำหำรเช้ ำ 2มือ้ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
อัตราค่าบริ การนี้สาหรับเดินทาง 2 ท่าน กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนดราคาจะถูกลง 500-1,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำร เป็ นรำคำไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เดินทำงได้ต้ังแต่ เดือน สิงหำคม 2560 – มีนำคม 2561
โรงแรม
SENSE SUNSET HOTEL ระดับ 3 ดำว
http://www.losarihotels.com/
LOSARI HOTEL ระดับ 3 ดำว
http://www.losarihotels.com/
FONTANA HOTEL ระดับ 4 ดำว
http://www.fontanahotelbali.com/
KILA INFINITY HOTEL ระดับ 4 ดำว
http://www.kilainfinity8bali.com/
KUTA PARADISO HOTEL ระดับ 5 ดำว
http://www.kutaparadisohotel.com/
THE ANYAVA BEACH RESORT ระดับ 5 ดำว
http://www.theanvayabali.com/en/home

รำคำต่ อท่ ำน
พัก 2-3 ท่ ำน ต่ อห้ อง

พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่

เพิม่ วัน
จ่ ำยเพิม่ /วัน/ คน

6,900 บำท

1,500 บำท

2,500 บำท

6,900 บำท

1,500 บำท

2,500 บำท

7,900 บำท

2,000 บำท

3,000 บำท

7,900 บำท

2,000 บำท

3,000 บำท

9,900 บำท

4,500 บำท

3,500 บำท

10,900 บำท

5,500 บำท

4,000 บำท

หมำยเหตุ: รำคำนีไ้ ม่ สำมำรถใช้ เดินทำงได้ ในพีเรียดวันหยุดเทศกำลปี ใหม่

ตำรำงบิน สำยกำรบินที่แนะนำ
สำยกำรบิน THAIAIR ASIA ( FD )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร

DMK-DPS
DPS-DMK

FD396
FD397

06.15-11.30
12.00-15.15

สำยกำรบิน THAI AIR WAYS ( TG )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร

BKK-DPS
DPS-BKK

TG431
TG432

09.35-14.55
17.40-20.50

สำยกำรบิน GARUDA INDONESIA ( GA )
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ต่อเครื่ อง : ท่าอากาศยานซูการ์โนฮัตตา
ขากลับ : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร
ต่อเครื่ อง : ท่าอากาศยานซูการ์โนฮัตตา

BKK-CGK
CGK - DPS
DPS – CGK
CGK - BKK

GA865
GA422
GA409
GA864

06.35-10.05
13.10-16.10
14.05-15.00
16.40-20.10

แพลนกำรเดินทำง
DAY.1
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน ทีล่ ูกค้ ำเลือกเอง
- ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติงูระห์ ไร เกำะบำหลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
- นาท่านเดินทางสู่ หำดจิมบำรัน โดยรถส่ วนตัว พร้อมคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลและบริ การท่านตลอดทริ ป
- รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ริมหำดจิมบำรัน
- เข้ ำสู่ ทพี่ กั (ให้ ท่ำนเลือกโรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 – 5 ดำว)

DAY.2
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
- ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของภูเขาไฟบาร์ ตูร์ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณ หมู่บ้ำนคินตำมำนี
เทีย่ ง รับประทำนอำหำรกลำงวันขึน้ ชื่อ ของบำหลี CRISPY DUCK @ SATI MANDALA RESORT

- ชมศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ และช้อปปิ้ งที่ ย่ ำนอูบุด - วัดเตียร์ ตา อัมปี ล วัดนำ้ พุศักดิ์สิทธิ์
- ช้อปปิ้ งย่า น คู ต้ ำ เซ็ น เตอร์ เพื่ อ ให้ ท่ านได้ช็ อ ปปิ้ งอยางจุ ใ จกับ สิ น ค้า แบรนด์ เนมทั้ง หลาย อาทิ เช่ น ROXY,
VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมาย
- อิสระอำหำรค่ำ เพือ่ ให้ ท่ำนช้ อปปิ้ อย่ ำงจุใจ
- เข้ ำสู่ ทพี่ กั (ให้ ท่ำนเลือกโรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 – 5 ดำว)

DAY.3
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
- ชมจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหำรตำนะห์ ล็อต

- อิสระอำหำรกลำงัวนและอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
- ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนำมบินบินงูระห์ ไร
- เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร **********************
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม :
 ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
 บริ การทัวร์ แบบส่ วนตัว โดยมีไกด์ทอ้ งถิ่น (ภาษาอังกฤษ ) คอยดูแลให้บริ การตลอด 4 วัน
 บริ การรถนาเที่ยวแบบส่ วฟรี Localซิ มการ์ ด 1 ซิ ม ต่อ1 ท่าน พร้อม INTERNET
 ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อวันต่อคน
ข้ อควรทรำบ :
❖ กรุ ณาจดจาสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่ วนตัวของท่านและทีมฯ
❖ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่ อไกด์ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
❖ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน งูระห์ไรไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

