 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 9 พ.ค. 2020 20:18

ทัวร์บาหลี ทานะห์ล็อต เบซากิ Bali Swing 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

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

วัดอูลูวาตู สร้างบนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
วัดเบซากิ
ทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
วัดเม็งวี ที่ประกอบพิธกี รรมของกษัตรยิ ์ ราชวงศ์เม็งวี
Pura Ulun Danu Bratan วัดที่สวยงามที่สดุ

ธรรมชาติกับความตื่นเต้น

Bali Swing
ทะเลสาบบราตัน
ชมระบำคะชัก หรอื ระบำลิง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 6 คน
เดินทาง 7 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

กำลังปรับปรงุ
กำลังปรับปรงุ
กำลังปรับปรงุ
กำลังปรับปรงุ

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก - อาหารเยน็ ที่จิมบารัน
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 ไกด์ท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ.ประตูทางออกจุดรับนักทอ่ งเที่ยว
เดินทางสรู่ ้ านอาหารเพื่อทานอาหารกลางวัน กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู ูวาตู - ระบำคะชัก - อาหารเยน็ ที่จิมบารัน
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

พักผอ่ นและสัมผัสความสวยงามของชายหาด
วัดอูลูวาตู Uluwatu Temple หรอื วั ดบนหน้าผา
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ตั้ งอยปู่ ลายสดุ บนผาหนิ ชันที่สูงเกือบ 100 เมตร
ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจดุ ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
Pandawan Beach

ชมระบำคะชัก

หรอื ระบำลิง ระบำที่มีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการแสดงเรือ่ งราวตอนหนึง่ จากเรือ่ งรา
มายณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำวา่ คะชักๆเป็นทำนองประกอบ
จิมบารั น

เดินทางสชู่ ายหาดจิมบารันเพื่อชมบรรยากาศชายหาดยามเย็นและทานอาหาร
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
ชายหาดจิมบารัน
The Kuta Playa Hotel and Villas หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวัน
เย็น

วันที่ 2

ปรู าตามันอายนุ หรอื วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลู ั นดานบู ราตัน - วิหารทานาห์ลอต Dinner at Seminyak Beach
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวสวู่ ั ดเม็งวี วัดอลู ั นดานบู ราตัน
และความสวยงามของทะเลสาบบราตัน และสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ

วันที่ 2

ปรู าตามันอายนุ หรอื วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลู ั นดานบู ราตัน - วิหารทานาห์ลอต Dinner at Seminyak Beach
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื

วัดเม็งวี
Pura Taman Ayun ราชเทวสถานของราชวงค์เม็งวี
ทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบบนเขาสูงเสมือนส่วนหนึ ่งของวั ดอูลันดานู
วัดอูลันดานูบราตัน

วัดที่ตั้งอยบู่ รเิ วณกลางน้ำรมิ ทะเลสาบบราตัน

ตลาดผลไม้
ของชาวเบดูกุลมีผลไม้หลายชนิดให้ได้ลองซื้ อชิม
หมูบ่ ้ านจาตีลูวีห์
วิหารทานาต์ลอต

ชมนาข้าวขั้ นบันไดอันเขียวขจีอยา่ งใกล้ชิด
สถานที่ที่นักทอ่ งเที่ยวถา่ ยภาพมากที่สุดของเกาะ 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
ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น บฟ
ุ เฟต์ ร้านอาหารวิวทะเลสาบ
เย็น
อิสระทานเองที่ Seminyak Beach
The Kuta Playa Hotel and Villas หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

เช็คเอ้าท์ - น้ำตก Tegenungan - Taman Tirtagangga พระราชวังน้ำ - วัดเบซากิ Tegalalang rice terrace - เข้าที่พักอบู ุด
การเดินทาง

ช่วงเช้า ! บ่าย

หลังเช็คเอ้าท์เดินทางชมความสวยงามของน้ำตก Tegenungan พระราชวังน้ำ
วัดเบซากิ เดินทางกลับเข้าพักที่อูบูด

วันที่ 3

เชค็ เอ้าท์ - น้ำตก Tegenungan - Taman Tirtagangga พระราชวังน้ำ - วัดเบซากิ Tegalalang rice terrace - เข้าที่พักอบู ุด
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนยิ ม
เป็นหนึง่ ในไม่ก่นี ้ ำตกในบาหลีท่ไี ม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงหรอื ภูเขา
ิ น้ำเตียร์ตา กังกา
Taman Tirtagangga พระราชวังรม
เป็นสวนสำราญรมิ น้ำของเหลา่ ราชาแหง่ อาณาจักรการางาเซ็มในอดีต
Besaki Temple วัดหลวงและเกา่ แกท่ ี่สดุ
และถือวา่ เปน็ วัดแมข่ องวัดทั้ งหมดในบาหลี
Tegenungan waterfall

Tegalalang rice

ทงุ่ นาขั้ นบันไดที่มีขนาดของนาใหญโ่ ตและไมว่ า่ จะหันไปทางไหนก็มีมุมถา่ ยรปู
สวยๆให้ได้เซลฟี่อย่างจุใจ
Ubud Market อิสระเพลินที่ตลาดเมืองอูบุด
terrace

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหารระหวา่ งเดินทาง
ร้านอาหารในหบู ดุ

Hotel in Ubud

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

วันที่ 4

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

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังเช็คเอ้าท์ สนกุ สนานกับ Bali Swing , Sacred Monky Forest , อิสระช้อปป้ งิ
จนได้เวลานัดหมาย นำทา่ นออกเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
21:00 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเดนปาซาร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD 399
04:50 ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สนกุ สนานกับกิจกรรมในการนัง่ ชิงช้าพร้อมถา่ ยภาพอันนา่ ประทับใจ
ซึ่งที่นถี่ ือวา่ เป็นไฮไลท์ของบาหลีเลยทีเดียว
Bali Swing

Sacred Monky

สถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ แิ ละที่อยอู่ าศัยตามธรรมชาติของลิงบาหลีแบบหางยาว
นักท่องเที่ยวกบล่าวว่า one of Bali's must-visit destinations
Ubud Palce เดิมเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าแหง่ อูบุด
ศิลปะวัฒนธรรมภายในสวยงามตามสไตล์ท่เี ป็นเอกลักษณ์ของบาหลี
Ubud Art Market มีของฝากของที่ระลีกให้เลือกช้อปมากมาย Bali’s souvenirs,
artworks, and handicrafts
Forest

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

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

ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ อาหารเย็นวันที่ 2 และ อาหารเย็นวันที่ 4
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

