
 

  

 
 

 

บรกิารรถเช่าสว่นตวัพรอ้มพนกังานขบัรถในบาหลี 

Bali Private Car Charter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ( PRICE RATE ) :- 

 1,500 BAHT / DAY / CAR   (GROUP OF  5  PERSONS)  - ENGLISH SPEAKING 

 1,900 BAHT / DAY / CAR   (GROUP OF  6  PERSONS)  - ENGLISH SPEAKING 

 2,500 BAHT / DAY / CAR   (GROUP OF  10  PERSONS)  - ENGLISH SPEAKING  

 3,500 BAHT / DAY / CAR   (GROUP OF  14  PERSONS)  - ENGLISH  SPEAKING 

 

สิ่งท่ีคณุจะไดพ้บ 

บาหลีเป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นระบบขนส่งสาธารณะส าหรบันักท่องเท่ียว การใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารเช่า

เหมาแบบส่วนตวัจึงถือเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท่องเท่ียวใหท้ัว่เกาะ ดว้ยตวัเลือกของรถยนตท่ี์มีหลากหลายขนาด รองรบั

ไดสู้งสุด 12 คน เหมาะส าหรบัคู่รกั กลุ่มเพ่ือน ไปจนถึงครอบครวัขนาดใหญ่ พนักงานขบัรถจะไปรบัคุณถึงท่ีพกัเพ่ือพา

คุณไปเท่ียวท่ีต่าง ๆ บนเกาะในหน่ึงวนั ใหคุ้ณเปิดโลกกวา้งไดอ้ยา่งง่ายดายในวนัหยุดพกัผ่อน ช่ืนชมศิิลปะอนังดงามท่ี 

Ubud เล่นเซิรฟ์ท่ีชายหาดเงียบสงบ ท่องเท่ียวปีนภูเขา Batur เพ่ือชมนาขั้นบัันได หรือนัง่กินด่ืมท่ีสถานท่ียอดฮิตใหมล่่าสุด

บนเกาะ พนักงานขบัรถของคุณจะคอยคุณอยา่งใจเยน็ในทุกท่ีท่ีคุณตอ้งการแวะ และพาไปยงัสถานท่ีต่อไปตามท่ีคุณ

ตอ้งการ หากคุณเป็นคนท่ีชอบท่องเท่ียวอยา่งอิสระ สนุกสนานในสไตลข์องตวัเอง คงไมม่ีวิธีการเดินทางไหนท่ีดีไปกวา่น้ี

อีกแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 จองบริการรถเ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

 ชมความงดงามของบาหลีไดอ้ยา่งสะดวกสบายดว้ยรถเช่าแบบส่วนตวัท่ีมาพรอ้มพนักงานขบัรถมืออาชีพ 
 Discover the beauty of Bali in one of the best ways possible when you book this private car charter! 

 

 
  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยนืยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ  LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter  

 

ขอ้มูลยานพาหนะ 

รถเอ็มพีวีมาตรฐาน 

 ยีห่อ้รถยนต:์ Toyotal Avanza หรือใกลเ้คียง 

 ผูโ้ดยสารไมเ่กิน 5 คน 

 ไมม่ีกระเป๋าสมัภาระ 

รถเอ็มพีวีมาตรฐาน 

 ยีห่อ้รถยนต:์ Susuki APV, Toyota Innova หรือใกลเ้คียง 

 ผูโ้ดยสารไมเ่กิน 6 คน 

 ไมม่ีกระเป๋าสมัภาระ 

 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter


 

  

รถตูม้าตรฐาน 

 ยีห่อ้รถยนต:์ Toyota Hi-ace, Isuzu Elf หรือใกลเ้คียง 

 ผูโ้ดยสารไมเ่กิน 14 คน 

 ไมม่ีกระเป๋าสมัภาระ 

ขอ้มูลสมัภาระ 

 สมัภาระขนาดมาตรฐาน: 61 เซนติเมตร (สมัภาระท่ีมีขนาดเกินมาตรฐานจะถูกนับเป็น 2 ช้ิน) 

 กระเป๋าแต่ละใบท่ีเพ่ิมข้ึนมาจะนับเป็นจ านวนท่ีนัง่หน่ึงท่ีบนยานพาหนะ 

สิ่งท่ีจ  าเป็นในการจอง 

 ส าคญั: คุณจะตอ้งนบัเด็กและเด็กเล็กรวมอยูใ่นจ  านวนผูโ้ดยสารดว้ย  

 โปรดทราบ: โปรดระบุช่ือและท่ีอยูโ่รงแรมของคุณเป็นภาษาองักฤษโดยละเอียด  จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

หากเกิดความล่าชา้หรือพยกังานขบัรถหาสถานท่ีนัดหมายไมพ่บ เน่ืองจากการระบุขอ้มลูท่ีไมถู่กตอ้งหรือไม่

ครบถว้น 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ 

การเขา้ถึง 

 มีท่ีนัง่นิรภยัส าหรบัเด็กใหบ้ริการตามค าขอ 

 เฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่เท่าน้ัน จึงจะสามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้ใชเ้กา้อี้ รถเข็นได ้

วิธีใช ้

ค าอธิบายประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ 

อายกุารใชง้านของเวาเชอร ์

 คุณสามารถใชเ้วาเชอรน้ี์ไดใ้นวนัและเวลาท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

การรบัและสง่ 

 ส าหรบัการจองและใชบ้ริการในวนัเดียวกนั โปรดท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงก่อนเวลานัดรบัท่ีคุณ

เลือก 

 



 

  

ขอ้มูลการนดัรบัที่สนามบิน 

 โปรดเลือกวนัท่ีเท่ียวบินเดินทางมาถึง หากเท่ียวบินมาถึงในเวลา 00:00 น. ของวนัท่ี 2 พฤษภาคม โปรดเลือก

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 

 เจา้หนา้ท่ีจะถือป้าย ท่ีมีช่ือของตวัแทนผูเ้ดินทางอยู ่

 เวลารอรบัฟรี: พนักงานขบัรถจะรอรบัคุณเป็นเวลาสูงสุด 120 นาทีหลงัจากท่ีเท่ียวบินของคุณมาถึง 

ขอ้มูลการนดัรบัที่โรงแรม 

 โปรดมาถึงท่ีล็อบบ้ีโรงแรมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 นาทีก่อนเวลานัดรบัท่ีคุณเลือก 

 โปรดระบุช่ือและท่ีอยูข่องโรงแรมของคุณ  

 พนักงานขบัรถจะรอรบัคุณเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที หากคุณไมป่รากฏตวั พนักงานขบัรถจะเดินทางกลบัและจะไม่

มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 โปรดเลือกเวลานัดรบัท่ีคุณตอ้งการล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงกอ่นเวลาท่ีเท่ียวบินออกเดินทาง เน่ืองจากสภาพ

การจราจรในพื้ นท่ี ผูป้ระกอบการจะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากคุณพลาดเท่ียวบินของคุณ 

 ส าคญัมาก: โปรดติดต่อไปยงัหมายเลขโทรศพัทท่ี์ระบุอยูบ่นเวาเชอร ์หากคุณหาพนักงานขบัรถไม่พบ หรือเกิด

ความล่าชา้ 

ตารางค่าบรกิารเพิ่มเตมิ 

 โปรดช าระค่าบริการเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นเงินสดใหแ้ก่พนักงานขบัรถโดยตรง หากตอ้งการเดินทางล่วงเวลา 

 บริการรถเช่าพรอ้มพนักงานขบัรถใหบ้ริการ 10 ชัว่โมงภายในพื้ นท่ีจ ากดัเท่าน้ัน โปรดตรวจสอบขอ้มลูเก่ียวกบั

ค่าบริการเพิ่มเติมในรายละเอียดแพ็กเกจ 

Booking Information 

Confirmation 

 You will receive confirmation of your booking instantly via email. In the event that you do not receive an 

email from us, please check your Spam folder or notify us via email 

Vehicle Information 

Standard MPV 

 Car brand: Toyotal Avanza or similar 

 Group of 5 passenger(s) or less 

 Without any luggage 

Standard MPV 

 Car brand: Susuki APV, Toyota Innova, or similar 

 Group of 6 passenger(s) or less 

 Without any luggage 



 

  

Standard Van 

 Car brand: Toyota Hi-ace, Isuzu Elf, or similar 

 Group of 14 passenger(s) or less 

 Without any luggage 

Luggage Information 

 Standard Luggage Size: 61cm. Larger bags will be considered 2 pieces 

 Each additional suitcase will take up an extra seat in the vehicle 

Booking Requirements 

 Important: Infants and children must be included in the passenger headcount 

 You must enter your planned itinerary at checkout 

 Please note: The address and name of your accommodation (e.g. hotel or villa) must be stated clearly at 

checkout. No refund will be issued for delays or failure in pick-up due to incomplete information 

Additional Information 

Accessibility 

 Child seats are available upon request 

 Wheelchairs can only be accommodated in larger vehicles 

How To Use 

Voucher Types Description 

 You can present either a printed or mobile voucher 

Voucher Validity 

 The voucher is only valid on the specified date and time 

Pick Up and Drop Off 

 For same day bookings, please book at least 5 hour(s) before your selected pick up time 

Airport Pick Up Information 

 Select flight arrival date at checkout. If your flight arrives at 12:00am on 2 May, select 2 May 

 Staff will be holding a sign with the lead traveler's name on it 

 Free Waiting Time: The driver will wait for up to 120 minutes after your flight's arrival 

Hotel Pick Up Information 

 Be at your hotel lobby 10 minutes before your selected pick up time 

 Please enter your hotel name and address at the checkout page 

 The driver will wait for up to 30 minutes. If you do not show up, the driver will leave and no refunds will be 

issued 



 

  

 Your preferred pick up date and time should be at least 3 hours before flight departs due to traffic. The 

operator will not be responsible if you miss your flight 

 Important: Call the contact number listed on your voucher if you cannot find the driver or experience any 

delays 

Surcharge table 

 All surcharges are payable in cash directly to the driver 

 This charter service is for 10 hours duration only and limited to certain areas. Please see each package 

detail for more information about the surcharge  

แผนที่บาหล ี (MAP OF BALI ) :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 
 
       

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  

 

mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

