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ทัวร์กอล์ฟบาหลี 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 4 คน พัก 4 ดาว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ

กร๊ ปุ ส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ

New Kuta Golf
Bali National Golf
Bali Handara Golf Resort
สถานที่ทอ่ งเที่ยว

วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
วิหารทานาต์ลอต




ราคา
จำนวนผ้ เู ลน่ กอล์ฟ

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 6 คน
เดินทาง 8 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

25,500
24,500
23,500
4,900

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Devinsky+Hotel+Seminyak,+Kerobokan+Kelod,+Bad
ung+Regency,+Bali,+Indonesia/Uluwatu+Temple,+Pecatu,+Badung+Regency,+Bali,+Indo
nesia/@8.7543976,115.0656201,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2470d110c2a8
3:0x9c7cc93ce3b1b49f!2m2!1d115.151374!2d8.676462!1m5!1m1!1s0x2dd24ffc20cb8191:0xcb98d1ba7db0495!2m2!1d115.0849069!2d8.8291432?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

06:00 คณะพร้อม ณ สนามบนิ สวุ รรณภมู ิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย
08:50 เหนิ ฟ้ าสู่เกาะบาหลี เที่ยวบินที่ TG 431
14:15 ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเี ซีย
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถ่นิ
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว วัดอูลูวาตู ชมระบำคะชัก หรอื ระบำลิง
กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Pura
Uluwatu วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนอื มหาสมุทรอินเดีย
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีให้ความเคารพ
พร้อมชม ระบำคะชัก หรอื ระบำลิง ระบำคะชักนี้เรยี กได้ว่ามีช่อื เสียงที่สุดในบาหลี
เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ
เลา่ เรือ่ งราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปชว่ ยนางสีดา
จากราวันนาหรอื ทศกัณฑ์
วัดอูลูวาตู

อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เย็น

วันที่ 2

Bali Handara Golf - วิหารทานะห์ล็อต
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Devinsky+Hotel+Seminyak,+Kerobokan+Kelod,+Bad
ung+Regency,+Bali,+Indonesia/Handara+Golf+%26+Resort+Bali,+Pancasari,+Buleleng+Re
gency,+Bali,+Indonesia/Tanah+Lot,+Beraban,+Tabanan+Regency,+Bali,+Indonesia/@8.4607912,115.0036554,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x2dd2470d110c2a8
3:0x9c7cc93ce3b1b49f!2m2!1d115.151374!2d8.676462!1m5!1m1!1s0x2dd18ecb99acea5f:0xb7edeef6483860ff!2m2!1d115.1613579!2d8.2452551!1m5!1m1!1s0x2dd237824f71deab:0xcaabe270f7e34d69!2m2!1d115.086807!2d
-8.621213!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามกอล์ฟ Bali Handara Golf เพื่อทำการออกรอบ
หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว วิหารทานะห์ล็อต

วันที่ 2

Bali Handara Golf - วิหารทานะห์ล็อต
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

นำทา่ นเดินทางสู่ Bali Handara Golf เพื่อทำการออกรอบ
Handara Golf & Resort Bali is a mountain golf course & resort. It
boasts a world class golf course in a magnificent setting, cozy hotel
and cottage accommodation and a beautiful dining experience.
Come and experience the natural wonderland featuring lush
tropical gardens, cool weather, and breathtaking mountain scenery.
A perfect place to getaway from the hustle and bustle.
Handara has benefited from some major recent renovations. Come
and experience the new Breeze Terrace with amazing 180 degree
panorama over the spectacular mountain view. Another
unforgettable experience is the new Soyokaze restaurant where
guests can enjoy Japanese cuisine by Handara’s veteran chef whilst
appreciating the serene ambiance provided by the stunning
panorama. Other renovations include the new Pro-Shop,Ladies
Locker Room, renovated Cottage and Chalet rooms.
วิหารทานะห์ล็อต Pura Tanah
Lot ที่มีช่อื เสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ บาหลี
วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหนิ นอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว
อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ร้านอาหารเย็นกอ่ นที่จะเดินทางกลับที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น อิสระที่สนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ ่ายเอง)
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

New Kuta Golf - กลับที่พัก อสิ ระตามอัธยาศัย
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Devinsky+Hotel+Seminyak,+Kerobokan+Kelod,+Bad
ung+Regency,+Bali,+Indonesia/New+Kuta+Golf,+Jimbaran,+Badung+Regency,+Bali,+Indo
nesia/@8.7468334,115.0867445,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x2dd2470d110c2a8
3:0x9c7cc93ce3b1b49f!2m2!1d115.151374!2d8.676462!1m5!1m1!1s0x2dd2453b6a07c59b:0x5613cbc51aebfe61!2m2!1d115.128134!2d8.804031!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามกอล์ฟ New Kuta Golf เพื่อทำการออกรอบ
หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางเดินทางกลับยังที่พักอิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

New Kuta Golf is a 85 hectares championship standard course and the
first links style layout in Indonesia. It will challenge both the low
handicapper and reward the novice. With five sets of tees, there’s
enough variety to ensure a satisfying experi-ence for all skill levels.
Located on the southwestern rim of the island’s Bukit Peninsula,
within the Pecatu Indah Resort grounds. Perched above a
limestone cliff, over-looking stunning Dreamland and Balangan
Beach. 20 Minutes driving dis-tance from the International Ngurah
Rai Airport.
Landscape Natural desert-like vegetation with native trees, a semi
Scottish rough of existing shrubs, long grass and creepers.This 18
hole and 72 par course is designed by Ronald Fream, David Dale &
Kevin Ramsey (USA).
หลังเสรจ็ สิ้นการออกรอบ และรับประทานอาหารกลางวันที่กอล์ฟคลับแล้ว
นำเดินทางกลับยังที่พักให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศับ

วันที่ 3

New Kuta Golf - กลับที่พัก อสิ ระตามอัธยาศัย
อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น อิสระที่สนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ ่ายเอง)
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

Bali National Golf - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Devinsky+Hotel+Seminyak,+Kerobokan+Kelod,+Bad
ung+Regency,+Bali,+Indonesia/Bali+National+Golf+Club,+Benoa,+Badung+Regency,+Bali,
+Indonesia/airport+international+ngurah+rai+bali,+Jalan+Airport+Ngurah+Rai,+Tuban,+B
adung+Regency,+Bali,+Indonesia/@8.7408979,115.1530257,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x2dd2470d110c2a8
3:0x9c7cc93ce3b1b49f!2m2!1d115.151374!2d8.676462!1m5!1m1!1s0x2dd2432632a7e491:0x191db66fc1832044!2m2!1d115.2247164!2d
8.8104049!1m5!1m1!1s0x2dd2441a9d0da001:0xe7b1e233501214ca!2m2!1d115.1666081!
2d-8.7433969!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบ
หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางสสู่ นามบิน Ngurah Rai International
Airport เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเดนปาซาร์ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432
19:25 เดินทางถึงสนามบินสวุ รรณภมู ิโดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 4

Bali National Golf - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางสสู่ นามกอล์ฟ Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบจำนวน 18 หลุม
Bali National Golf Club offers visitors to Bali a truly luxurious golfing
experience with the redesigned Bali National Golf Club which has
three distinct playing environments throughout the 18-hole
course.
Holes 1 through 9 feature creeks, canyons and native vegetation
filled with tropical birds, whilst holes 10 through 16 offer the golfer
lush gently sculptured fairways through a mature grove. Finally the
island green hole 17 and lakeside hole 18 are the challenging
finishing holes to test every golfer.
The course was awarded by Asian Golf Awards as Best Renovated
Golf Course in Asia 2014 and 5th Best Golf Resort in Asia Pacific
2016, Best Golf Resort in Indonesia 2017 by Golf Digest USA, Best
Golf Courses in 260 Countries in 2018 by Golf Digest USA, Best Golf
Course in indonesia 2018 by Asian Golf Awards and 2nd Best Golf
Resort in 2018 by Asian Golf Awards.
Bali National Golf Club is also the home of the famous Lead better
Golf Academy (LGA Bali) as one of the facilities. In addition to LGA
Bali, well-appointed Locker Rooms, a well-stocked Pro Shop, The
Golfer’s Lounge & Terrace serving exquisite cuisines, VIP Meeting
Room and The VIP Lounge facilities, are all available at Bali National
Golf Club.
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสสู่ นามบิน
หากยังมีเวลาเหลือแวะชมสินค้าซื้อของฝากระหวา่ งทาง
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระที่สนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)

ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ Caddy fee & golf cart
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น (วันที่ 4 ของโปรแกรม)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าระวางกระเป๋า ที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/golf/1066

