 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 18 พ.ค. 2020 11:38

ทัวร์บาหลี วัดเบซากิ ชมปลาโลมา Wanagiri Hill 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ชมศิลปะวัฒ นธรรมบาหลี

วัดเบซากิ วัดที่ใหญ่ที่สดของบาหลี
Pura Ulun Danu Bratan วัดที่สวยงามที่สุด
ธรรมชาติและการแสดง

ชมระบำ Barong dance ศิลปการรา่ ยรำที่ข้ ึนชื่อที่สุด
ชมระบำคะชัก หรอื ระบำลิง
สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้นเมือง
ตลาด Ubud ศูนย์กลางของงานศิลปะ


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 6 คน
เดินทาง 7 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม



ราคา / คน
17,900
16,900
15,900
7,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - Pandawa Beach - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก
หรอื ระบำลิง - Jimbaran Beach for Dinner
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

04:30 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
06:15 ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เที่ยวบินที่ FD 396
11:30 ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเี ซีย
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว

วันที่ 1

สนามบนิ ดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - Pandawa Beach - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก
หรอื ระบำลิง - Jimbaran Beach for Dinner
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
Pandawan Beach

พักผอ่ นและสัมผัสความสวยงามของชายหาด

หรอื
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ตั้ งอยปู่ ลายสดุ บนผาหนิ ชันที่สูงเกือบ 100
เมตร ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ชมระบำคะชัก หรอื
ระบำลิง ระบำที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในบาหลี เป็นการแสดงเรือ่ งราวตอนหนึง่ จากเรือ่ งรามา
ยณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำวา่ คะชักๆ เป็นทำนองประกอบ
Jimbaran Beach ชมความสวยงาม และ ทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดง
วัดอูลูวาตู
วัดบนหน้าผา

อาหาร
ท่ีพัก

ภัตตาคาร
เย็น
ชายหาด Jimbaran
The Kuta Playa Hotel and Villas หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

ชมการแสดงบารอ็ งเด็น - เยีย่ มชม Celuk Village - ชม Ancient Kerta Gosa Justice Court
Palace - Goa Lawah Temple - หมบู่ ้ านโบราณ Tenganan - Candi Dasa beach
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวรอบๆเกาะบาหลี ชมระบำ Barong dance
วัดน้ำพศุ ั กด์ สิ ิทธ์ ิ หมบู่ ้ าน Kintamani และอื่นๆ

วันที่ 2

ชมการแสดงบารอ็ งเด็น - เยีย่ มชม Celuk Village - ชม Ancient Kerta Gosa Justice Court
Palace - Goa Lawah Temple - หมบู่ ้ านโบราณ Tenganan - Candi Dasa beach
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Barong dance บารองนับวา่ เป็นศิลปการรา่ ยรำที่ข้ ึนชื่อของบาหลี
Celuk Village หมู่บ้านเครือ่ งประดับ แกะสลักทั้ ง Gold and Silver
Ancient Kerta GosaJustice Court Palace
เป็นทั้ งศาลและวังของกษัตรยิ ์ ผ้ ปู กครอง
วัดถ้ำช้าง หรอื Pura Goa Gajah
เชื่อกันวา่ สถานที่แหง่ นี้ เคยเป็นที่พำนักของพระในพระพุทธศาสนา
Bat Cave Temple
อิสระชอ่ บปิ้ง ทีต่ ลาดUbud ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี
ิ ดูแบบบาหลี สถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ิ 1ใน 6 แหง่ บนเกาะ
Pura Goa Lawah วัดชาวฮน
ระบำ

Goa Lawah

อาหาร
ที่พัก

หรอื ถ้ำค้างคาวซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยจู่ ำนวนมากและมีความสำคัญตอ่ ชาวฮนิ ดูเป็นอ
ยา่ งมาก
หมู่บ้านโบราณ Tenganan เป็นหมบ
ู่ ้ านที่ยังคงรักษาทั้ งอาคารบ้านเรอื น การดำเนนิ ชีวิต
และขนบธรรเนยี มประเพณ ี
เข้าเช็คอินที่พัก และอิสระพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธ ยาศัย
เช้า
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
ที่พักระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

วัด Lempuyang - วัด Besakih - คินตามานี - Beji Singaraja - Lovina
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางขึ้นสู่ตอนเหนอื ของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun

วันที่ 3

วัด Lempuyang - วัด Besakih - คินตามานี - Beji Singaraja - Lovina
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ท่ีพัก

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางขึ้นทางตอนเหนอื สเู่ ขตบดูกุล Bedugul
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun ราชเทวสถานของกษัตรยิ ์ ราชวงศ์เม็งวี
เขตเบดูกูล เขตที่มีทัศนยี ภาพความสวยงามของการทำนาข้าวขั้ นบันได
ทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดอูลันดานูบราตัน วัดที่ตั้งอยบ
ู่ รเิ วณกลางน้ำรมิ ทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดกู ลุ มีผลไม้หลายชนดิ ให้ได้ลองซื้อชิม
หมู่บ้านจาตีลูวีห์ ชมนาข้าวขั้ นบันไดอันเขียวขจ ีอยา่ งใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต สถานที่ที่นักทอ่ งเที่ยวถา่ ยภาพมากที่สดุ ของเกาะ บาหลี
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

วัดเบซากิ - ทะเลชานดิดาซา - หมบู่ ้ านโบราณพื้นเมืองของบาหลี - วัดถ้ำค้างคาว - ตลาดสขุ าวตี
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมวัดที่ใหญท่ ี่สดุ ในบาหลี วัดเบซากิ และสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ

วันที่ 4

วัดเบซากิ - ทะเลชานดิดาซา - หมบู่ ้ านโบราณพื้นเมืองของบาหลี - วัดถ้ำค้างคาว - ตลาดสขุ าวตี
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Pura Besakih วัดนี้เป็นวัดทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ุด ในบาหลี
Tenganan Bali Aga Village ชาวบาหลีอากาหรอื ชาวบาหลีดั้งเดิม
Pura Goa Lawah
ที่ผนังสั่นสะเทือนเพราะค้างคาวนับพันที่ห้อยตัวเบียดเสียดบนเพดานถ้ำ
อิสระช้อปปิ้ง ที่ตลาดขายส่ง Sukawati มีของพื้นเมืองบาหลีมากมาย
เดินทางขึ้นทางตอนเหนอื สเู่ ขตบดกู ลุ Bedugul
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun ราชเทวสถานของกษัตรยิ ์ ราชวงศ์เม็งวี
เขตเบดูกูล เขตที่มีทัศนยี ภาพความสวยงามของการทำนาข้าวขั้ นบันได
ทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดอูลันดานูบราตัน วัดที่ตั้งอยบ
ู่ รเิ วณกลางน้ำรมิ ทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล มีผลไม้หลายชนดิ ให้ได้ลองซื้อชิม
หมบู่ ้ านจาตีลูวีห์ ชมนาข้าวขั้ นบันไดอันเขียวขจ ีอยา่ งใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต สถานที่ที่นักทอ่ งเที่ยวถา่ ยภาพมากที่สุดของเกาะ บาหลี
วัดเบซากิ
หมู่บ้าน
วัดถ้ำค้างคาว

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 5

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
เมนซู ีฟ๊ ดู ที่ชายหาดจิมบารัน
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

อสิ ระพักผ่อน - เดินชมชายหาดกูต้า - เล่นน้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 5

อสิ ระพักผอ่ น - เดินชมชายหาดกูต้า - เลน่ น้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานำทา่ นออกเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
20:30 สมควรแกเ่ วลานำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD
399
04:55 น. ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

ทา่ นสามารถเลือกทำกิจกรรม
ในแบบที่ทา่ นชอบไมว่ า่ จะเป็นการไปเดินเลน่ ที่ชายหาด เลน่ น้ำทะเล
ดูนักทอ่ งเที่ยวเลน่ กระดานโต้คลื่น หรอื วา่ ยน้ำในสระของโรงแรม
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ (ลกู ค้าจา่ ยเอง)
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

ราคานี้รวม

ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พดู ภาษาอังกฤษ)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
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

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ อาหารกลางวัน,อาหารเย็น (วันที่ 4 ของโปรแกรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เดู ินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

