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ทัวร์บาหลี ทานะห์ล็อต เบซากิ Bali Swing 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ชมศิลปะวัฒนธรรมบาหลี

วัดอูลูวาตู   สร้างบนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
วัดเบซากิ
ทานาต์ลอต  สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
วัดเม็งวี  ท่ีประกอบพิธกีรรมของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี
Pura Ulun Danu Bratan  วัดท่ีสวยงามท่ีสุด



ธรรมชาติกับความตื่นเต้น

Bali Swing
ทะเลสาบบราตัน
ชมระบำคะชัก หรอื ระบำลิง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน กำลังปรับปรงุ

เดินทาง   4 - 6   คน กำลังปรับปรงุ

เดินทาง   7 - 9   คน กำลังปรับปรงุ

พักเดี่ยวเพิ่ม กำลังปรับปรงุ

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลููวาตู - ระบำคะชัก - อาหารเยน็ท่ีจิมบารัน

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 ไกด์ท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ.ประตูทางออกจุดรับนักท่องเท่ียว 

เดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารกลางวัน ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

Pandawan Beach  พักผ่อนและสัมผัสความสวยงามของชายหาด
วัดอูลูวาตู  Uluwatu Temple หรอืวัดบนหน้าผา

เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ต้ังอยู่ปลายสุดบนผาหนิชันท่ีสูงเกือบ 100 เมตร
ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
ชมระบำคะชัก

หรอืระบำลิง ระบำท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในบาหลี เป็นการแสดงเรือ่งราวตอนหนึง่จากเรือ่งรา
มายณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำว่าคะชักๆเป็นทำนองประกอบ
จิมบารัน 
เดินทางสู่ชายหาดจิมบารันเพื่อชมบรรยากาศชายหาดยามเย็นและทานอาหาร

อาหาร กลางวัน      ภัตตาคาร
เย็น             ชายหาดจิมบารัน

ท่ีพัก The Kuta Playa Hotel and Villas  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลููวาตู - ระบำคะชัก - อาหารเยน็ท่ีจิมบารัน

วันท่ี 2
ปูราตามันอายนุ หรอื วัดเม็งวี  - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - วิหารทานาห์ลอต -
Dinner at Seminyak Beach

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวสู่วัดเม็งวี  วัดอูลันดานบูราตัน
และความสวยงามของทะเลสาบบราตัน และสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun  ราชเทวสถานของราชวงค์เมง็วี

ทะเลสาบบราตัน    ทะเลสาบบนเขาสูงเสมือนส่วนหน่ึงของวัดอลัูนดานู

วัดอูลันดานูบราตัน วัดท่ีต้ังอยู่บรเิวณกลางน้ำรมิทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้          ของชาวเบดกุูลมผีลไม้หลายชนิดให้ได้ลองซ้ือชิม

หมู่บ้านจาตีลูวีห์      ชมนาข้าวข้ันบันไดอันเขียวขจีอย่างใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต     สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะ บาหลี 
Seminyak Beach      Bali's most fashionable beach, home to among the island's
luxurious resorts and host to a number of fine restaurants and
boutiques

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     บุฟเฟต์ ร้านอาหารวิวทะเลสาบ
เย็น           อิสระทานเองท่ี Seminyak Beach

ท่ีพัก The Kuta Playa Hotel and Villas  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ปูราตามันอายนุ หรอื วัดเม็งวี  - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - วิหารทานาห์ลอต -
Dinner at Seminyak Beach

วันท่ี 3
เช็คเอ้าท์ - น้ำตก Tegenungan - Taman Tirtagangga พระราชวังน้ำ - วัดเบซากิ -
Tegalalang rice terrace - เข้าท่ีพักอบุูด

การเดินทาง ช่วงเช้า ! บ่าย

หลังเช็คเอ้าท์เดินทางชมความสวยงามของน้ำตก Tegenungan พระราชวังน้ำ
วัดเบซากิ  เดินทางกลับเข้าพักท่ีอูบูด

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


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Tegenungan waterfall  สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิม
เป็นหนึง่ในไม่กี่น้ำตกในบาหลีท่ีไม่ได้ต้ังอยู่ในพื้ นท่ีสูงหรอืภูเขา
Taman Tirtagangga  พระราชวังรมิน้ำเตียร์ตา กังกา
เป็นสวนสำราญรมิน้ำของเหล่าราชาแหง่อาณาจักรการางาเซ็มในอดีต
Besaki Temple  วัดหลวงและเก่าแก่ท่ีสุด
และถือว่าเป็นวัดแม่ของวัดท้ังหมดในบาหลี
Tegalalang rice

terrace  ทุ่งนาข้ันบันไดท่ีมีขนาดของนาใหญ่โตและไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีมุมถ่ายรปู
สวยๆให้ได้เซลฟี่อย่างจุใจ
Ubud Market   อิสระเพลินท่ีตลาดเมืองอูบุด

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหารระหว่างเดินทาง
เย็น          ร้านอาหารในหบุูด

ท่ีพัก Hotel in Ubud

วันท่ี 3
เช็คเอ้าท์ - น้ำตก Tegenungan - Taman Tirtagangga พระราชวังน้ำ - วัดเบซากิ -
Tegalalang rice terrace - เข้าท่ีพักอบุูด

วันท่ี 4
Bali Swing - Sacred Monky Forest - Ubud Palce - Art Market - สนามบินเดนปาซาร์ -
สนามบินดอนเมือง



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

หลังเช็คเอ้าท์ สนกุสนานกับ Bali Swing , Sacred Monky Forest , อิสระช้อปป้ิง
จนได้เวลานัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
21:00       สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1   เหนิฟ้าจากสนามบินเดนปาซาร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี
FD 399
04:50       ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Bali  Swing  สนกุสนานกับกิจกรรมในการนัง่ชิงช้าพร้อมถ่ายภาพอันนา่ประทับใจ
ซึ่งท่ีนีถ่ือว่าเป็นไฮไลท์ของบาหลีเลยทีเดียว
Sacred Monky

Forest  สถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์และท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของลิงบาหลีแบบหางยาว
นักท่องเท่ียวกบล่าวว่า one of Bali's must-visit destinations
Ubud Palce  เดิมเคยเป็นพระราชวังท่ีประทับของพระเจ้าแหง่อูบุด
 ศิลปะวัฒนธรรมภายในสวยงามตามสไตล์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบาหลี
Ubud Art Market มีของฝากของท่ีระลีกให้เลือกช้อปมากมาย Bali’s souvenirs,
artworks, and handicrafts

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
Bali Swing - Sacred Monky Forest - Ubud Palce - Art Market - สนามบินเดนปาซาร์ -
สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 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
ค่าอาหารเย็นวันท่ี 2 และ อาหารเย็นวันท่ี 4 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/bali/759

https://www.atsiamtour.com/bali/759
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