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ทัวร์บาหลี วัดเบซากิ ชมปลาโลมา Wanagiri Hill 5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ชมศิลปะวัฒนธรรมบาหลี

 
วัดเบซากิ   วัดท่ีใหญ่ท่ีสดของบาหลี
Pura Ulun Danu Bratan วัดท่ีสวยงามท่ีสุด

         ธรรมชาติและการแสดง



ชมระบำ Barong dance  ศิลปการรา่ยรำท่ีข้ึนชื่อท่ีสุด
ชมระบำคะชัก หรอื ระบำลิง

 สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้ นเมือง
ตลาด Ubud  ศูนย์กลางของงานศิลปะ

 ราคา

        จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

              เดินทาง   2 - 3   คน 17,900

              เดินทาง   4 - 6    คน 16,900

              เดินทาง   7 - 9   คน 15,900

                 พักเดี่ยวเพิ่ม 7,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - Pandawa Beach - วัดอลููวาตู - ระบำคะชัก
หรอืระบำลิง - Jimbaran Beach for Dinner

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

04:30    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
06:15    ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เท่ียวบินท่ี FD 396
11:30    ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ

ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

Pandawan Beach  พักผ่อนและสัมผัสความสวยงามของชายหาด
วัดอูลูวาตู หรอื
วัดบนหน้าผา เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ต้ังอยู่ปลายสุดบนผาหนิชันท่ีสูงเกือบ 100
เมตร ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
ชมระบำคะชัก หรอื
ระบำลิง ระบำท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในบาหลี เป็นการแสดงเรือ่งราวตอนหนึง่จากเรือ่งรามา
ยณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำว่าคะชักๆ เป็นทำนองประกอบ
Jimbaran Beach ชมความสวยงาม และ ทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดง

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ชายหาด Jimbaran

ท่ีพัก The Kuta Playa Hotel and Villas  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - Pandawa Beach - วัดอลููวาตู - ระบำคะชัก
หรอืระบำลิง - Jimbaran Beach for Dinner

วันท่ี 2
ชมการแสดงบารอ็งเด็น - เยีย่มชม Celuk Village - ชม Ancient Kerta Gosa Justice Court
Palace - Goa Lawah Temple - หมู่บ้านโบราณ Tenganan - Candi Dasa beach

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆเกาะบาหลี ชมระบำ Barong dance
 วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์   หมู่บ้าน Kintamani และอื่นๆ

http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

ระบำ Barong dance  บารองนับว่าเป็นศิลปการรา่ยรำท่ีข้ึนชื่อของบาหลี 
Celuk Village  หมู่บ้านเครือ่งประดับ แกะสลักท้ัง Gold and Silver
Ancient Kerta GosaJustice Court Palace
เป็นท้ังศาลและวังของกษัตรย์ิผู้ ปกครอง
วัดถ้ำช้าง หรอื Pura Goa Gajah
เชื่อกันว่าสถานท่ีแหง่นี้ เคยเป็นท่ีพำนักของพระในพระพุทธศาสนา 
Bat Cave Temple  
อิสระช่อบป้ิง  ทีต่ลาดUbud ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี 
Pura Goa Lawah  วัดชาวฮนิดูแบบบาหลี สถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์  1ใน 6 แหง่บนเกาะ  
Goa Lawah 
 หรอืถ้ำค้างคาวซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมากและมีความสำคัญต่อชาวฮนิดูเป็นอ
ย่างมาก
หมู่บ้านโบราณ Tenganan เป็นหมู่บ้านท่ียังคงรักษาท้ังอาคารบ้านเรอืน การดำเนนิชีวิต
และขนบธรรเนยีมประเพณี
เข้าเช็คอินท่ีพัก  และอิสระพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก ท่ีพักระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
ชมการแสดงบารอ็งเด็น - เยีย่มชม Celuk Village - ชม Ancient Kerta Gosa Justice Court
Palace - Goa Lawah Temple - หมู่บ้านโบราณ Tenganan - Candi Dasa beach

วันท่ี 3
วัด Lempuyang - วัด Besakih - คินตามาน ี- Beji Singaraja - Lovina

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางข้ึนสู่ตอนเหนอืของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun 



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เดินทางข้ึนทางตอนเหนอืสู่เขตบดูกุล Bedugul 
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun  ราชเทวสถานของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี
เขตเบดูกูล  เขตท่ีมีทัศนยีภาพความสวยงามของการทำนาข้าวข้ันบันได
ทะเลสาบบราตัน  ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดอูลันดานูบราตัน  วัดท่ีต้ังอยู่บรเิวณกลางน้ำรมิทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล  มีผลไม้หลายชนดิให้ได้ลองซื้ อชิม
หมู่บ้านจาตีลูวีห์  ชมนาข้าวข้ันบันไดอันเขียวขจีอย่างใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต  สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะ บาหลี 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

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

วันท่ี 3
วัด Lempuyang - วัด Besakih - คินตามาน ี- Beji Singaraja - Lovina

วันท่ี 4
วัดเบซากิ - ทะเลชานดิดาซา - หมู่บ้านโบราณพ้ืนเมืองของบาหลี - วัดถ้ำค้างคาว - ตลาดสขุาวตี

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางชมวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในบาหลี วัดเบซากิ และสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

วัดเบซากิ Pura Besakih  วัดนี้ เป็นวัดท่ีมีความสำคัญท่ีสุด ในบาหลี
หมู่บ้าน Tenganan Bali Aga Village ชาวบาหลีอากาหรอืชาวบาหลีด้ังเดิม 
วัดถ้ำค้างคาว Pura Goa Lawah
ท่ีผนังสั่นสะเทือนเพราะค้างคาวนับพันท่ีห้อยตัวเบียดเสียดบนเพดานถ้ำ
อิสระช้อปป้ิง ท่ีตลาดขายส่ง Sukawati มีของพื้ นเมืองบาหลีมากมาย
เดินทางข้ึนทางตอนเหนอืสู่เขตบดูกุล Bedugul 
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun  ราชเทวสถานของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี
เขตเบดูกูล  เขตท่ีมีทัศนยีภาพความสวยงามของการทำนาข้าวข้ันบันได
ทะเลสาบบราตัน  ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดอูลันดานูบราตัน  วัดท่ีต้ังอยู่บรเิวณกลางน้ำรมิทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล  มีผลไม้หลายชนดิให้ได้ลองซื้ อชิม
หมู่บ้านจาตีลูวีห์  ชมนาข้าวข้ันบันไดอันเขียวขจีอย่างใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต  สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะ บาหลี

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          เมนซูีฟู๊ ดท่ีชายหาดจิมบารัน

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

วันท่ี 4
วัดเบซากิ - ทะเลชานดิดาซา - หมู่บ้านโบราณพ้ืนเมืองของบาหลี - วัดถ้ำค้างคาว - ตลาดสขุาวตี

วันท่ี 5
อสิระพักผ่อน - เดินชมชายหาดกูต้า - เล่นน้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        

อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
20:30       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1   เหนิฟ้าจากสนามบินบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี FD
399
04:55 น.   ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว        

ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรม
ในแบบท่ีท่านชอบไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นท่ีชายหาด เล่นน้ำทะเล
ดูนักท่องเท่ียวเล่นกระดานโต้คลื่น หรอืว่ายน้ำในสระของโรงแรม

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 5
อสิระพักผ่อน - เดินชมชายหาดกูต้า - เล่นน้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
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
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/bali/758

https://www.atsiamtour.com/bali/758
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