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ทัวร์กอล์ฟบาหลี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 4 คน พัก 4 ดาว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนข้ึนไป
ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง



สนามกอล์ฟ

New Kuta Golf
Bali National Golf

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
วิหารทานาต์ลอต

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2 - 3     คน 20,500

เดินทาง     4  - 6    คน 19,500

เดินทาง   8  คน  ข้ึนไป 18,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดทานาล๊อต

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ngurah+Rai+International+Airport+
(DPS),+Jalan+Raya+Gusti+Ngurah+Rai,+Tuban,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/Uluwa
tu+Temple,+Pecatu,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/@-
8.7891519,115.0811742,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd244165021693
3:0xdf71da6ddd7bcc1f!2m2!1d115.166787!2d-
8.7467172!1m5!1m1!1s0x2dd24ffc20cb8191:0xcb98d1ba7db0495!2m2!1d115.0849069!2d
-8.8291432?hl=en

https://www.newkutagolf.co.id/
https://balinational.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Ngurah+Rai+International+Airport+(DPS),+Jalan+Raya+Gusti+Ngurah+Rai,+Tuban,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/Uluwatu+Temple,+Pecatu,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/@-8.7891519,115.0811742,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2441650216933:0xdf71da6ddd7bcc1f!2m2!1d115.166787!2d-8.7467172!1m5!1m1!1s0x2dd24ffc20cb8191:0xcb98d1ba7db0495!2m2!1d115.0849069!2d-8.8291432?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

06:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
08:50    เหนิฟ้าสู่เกาะบาหลี  เท่ียวบินท่ี TG 431
14:15    ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว วัดทานาล๊อต ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

วิหาร ทานาต์ล๊อต Pura Tanah Lot 
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะ บาหลี
วิหารนี้ ต้ังอยู่บนผาหนินอกชายฝั่งในเว้ิงอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น

อาหาร เย็น   ภัตตาคาร

ท่ีพัก Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดทานาล๊อต

วันท่ี 2
สนาม New Kuta Golf - วัด อลููวาตู - ระบำคะชัก(ระบำลิง)

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/New+Kuta+Golf,+Jalan+Raya+Uluwatu,,+Kawasan+P
ecatu+Indah+Resort+Pecatu,+Jimbaran,+Kuta+Sel.,+Kabupaten+Badung,+Bali+80361,+In
donesia/Uluwatu+Temple,+Pecatu,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/@-
8.820807,115.0967153,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2453b6a07c59b
:0x5613cbc51aebfe61!2m2!1d115.128134!2d-
8.804031!1m5!1m1!1s0x2dd24ffc20cb8191:0xcb98d1ba7db0495!2m2!1d115.0849069!2d-
8.8291432?hl=en

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php
https://www.google.co.th/maps/dir/New+Kuta+Golf,+Jalan+Raya+Uluwatu,,+Kawasan+Pecatu+Indah+Resort+Pecatu,+Jimbaran,+Kuta+Sel.,+Kabupaten+Badung,+Bali+80361,+Indonesia/Uluwatu+Temple,+Pecatu,+Badung+Regency,+Bali,+Indonesia/@-8.820807,115.0967153,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2453b6a07c59b:0x5613cbc51aebfe61!2m2!1d115.128134!2d-8.804031!1m5!1m1!1s0x2dd24ffc20cb8191:0xcb98d1ba7db0495!2m2!1d115.0849069!2d-8.8291432?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ New Kuta Golf (18 หลุม) เพื่อทำการออกรอบ   
หลังทานอาหารท่ีสนามกอล์ฟ นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว
วัดอูลูวาตูและชมการแสดงระบำคะชัก หรอืระบำลิง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องท่ียว

นำท่านเดินทางสู่ New Kuta Golf เพื่อทำการออกรอบ
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).

วัดอูลูวาตู  Pura Uluwatu 
วัดท่ีต้ังอยู่บนสุดปลายหน้าผาท่ีสูงตระหง่านเหนอืมหาสมุทรอินเดีย
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลท่ีชาวบาหลี
พร้อมชมความงามของมหาสมุทรจากหน้าผาสูง 

ชม ระบำคะชัก หรือระบำลิง ระบำคะชักนี้ เรยีกได้ว่ามีชื่อเสียงท่ีสุดในบาหลี
เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ 
เล่าเรือ่งราวของพระรามกับพลวานรท่ีตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา
หรอืทศกัณฑ์ 

วันท่ี 2
สนาม New Kuta Golf - วัด อลููวาตู - ระบำคะชัก(ระบำลิง)

https://www.newkutagolf.co.id/
https://www.newkutagolf.co.id/


อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร รมิชายหาดจิมบารัน

ท่ีพัก Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สนาม New Kuta Golf - วัด อลููวาตู - ระบำคะชัก(ระบำลิง)

วันท่ี 3
Bali National Golf - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินสวุรรณภูมิ 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bali+National+Golf+Club,+Kawasan+Wisata,+Nusa+
Dua,+Benoa,+Kuta+Sel.,+Kabupaten+Badung,+Bali+80363,+Indonesia/Ngurah+Rai+Intern
ational+Airport,+Jalan+Raya+Gusti+Ngurah+Rai,+Tuban,+Bali,+Indonesia/@-
8.7757557,115.1782421,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2432632a7e49
1:0x191db66fc1832044!2m2!1d115.2247164!2d-
8.8104049!1m5!1m1!1s0x2dd2441650216933:0xdf71da6ddd7bcc1f!2m2!1d115.166787!2d
-8.7467172?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบ 
หลังอาหารท่ีสนามกอล์ฟ  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10    เหนิฟ้าจากสนามบินเดนปาซาร์  โดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 432
19:25    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php
https://www.google.co.th/maps/dir/Bali+National+Golf+Club,+Kawasan+Wisata,+Nusa+Dua,+Benoa,+Kuta+Sel.,+Kabupaten+Badung,+Bali+80363,+Indonesia/Ngurah+Rai+International+Airport,+Jalan+Raya+Gusti+Ngurah+Rai,+Tuban,+Bali,+Indonesia/@-8.7757557,115.1782421,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd2432632a7e491:0x191db66fc1832044!2m2!1d115.2247164!2d-8.8104049!1m5!1m1!1s0x2dd2441650216933:0xdf71da6ddd7bcc1f!2m2!1d115.166787!2d-8.7467172?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ  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.

หลังอาหารได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบิน
หากยังมีเวลาเหลือแวะชมสินค้าซื้ อของฝากระหว่างทาง 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 3
Bali National Golf - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินสวุรรณภูมิ 

ราคาน้ีรวม

https://balinational.com/golfvisitors/


ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ Caddy fee & golf cart
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น (วันท่ี 4 ของโปรแกรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าระวางกระเป๋า ท่ีมีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินระบุไว้
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/golf/1067

https://www.atsiamtour.com/golf/1067

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

