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AVPB-002C 

5D/4N BALI ADVENTURE PACKAGE 

Validity : Immediately – October 31,2018 

Itinerary : 
 

Day 1 : Bali Arrival - Ubud 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาหลี หลังผา่นพิธีการทางสนามบนิ มีเจ้าหน้าท่ี

มาคอยดูแลต้อนรับท่านที่อาคารผูโ้ดยสารขาเข้า // เริ่มเดินทางโดยน าท่านเข้าสู่เขต

พื้นที่ Ubud เพ่ือพักค้างคืนที่โรงแรม จ านวน 2 คืน เพ่ือให้ท่านได้ใช้ชีวติแบบเรื่อยๆไม่

รีบร้อนท่ามกลางต้นไม้สีเขียว ป่าดงดบิ แนวต้นปาล์ม ธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ 

 

Day 2 : Rice Paddies Cycling (B, L, -) 

อาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นจะมีเจ้าหน้าท่ีน าท่านเดินทางสูจุ่ดปล่อยตัวขี่

จักรยาน โดยเส้นทางขับขี่จกัรยานจะเป็นระดับง่าย และสบายๆในช่วงเช้าเพ่ือให้ทุก

ท่านได้วอรม์อัพกันก่อนในบริเวณ หมู่บ้าน Carang Sari ซึ่งท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศทุง่นาปลกูข้าว ป่า และแหล่งธรรมชาติทีย่ังคงสมบูรณม์าก พกัทานอาหาร

กลางวันแบบบุฟเฟท์อาหารอินโดนิเซยีที่จุดสิ้นสุดการขับขี ่...หลังอาหารน าท่านกลับ

สู่ที่พักโดยรถบัส 
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Day 3 : F/D Ubud Tour (B, -, -) 

อาหารเช้าภายในโรงแรม และพร้อมกับเช็คสัมภาระออกจากโรงแรม รายการ

ท่องเท่ียววันนี้จะน าทา่นสัมผัสกับการผสมผสานกันระหว่างความเป็นชนบท, ศิลปะ , 

วัฒนธรรม และที่ส าคญั ธรรมชาติอันสวยงาม จุดแรกที่น าท่านไปคือ Bali Swing ชิงชา้ที่

ต้องใช้ความกล้าหาญ เพราะทา่นจะได้น่ังชงิช้าแกว่งโดยด้านหนา้ท่านจะเป็นวิวของ

ธรรมชาติทีท่่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ความรู้สกึจะเหมือนกับวา่ท่านเป็นนกบินอยู่

บนท้องฟ้า ตามด้วยปา่อนุรักษ ์Ubud Monkey Forest และเที่ยววัดฮินดูที่ยิ่งใหญ่ในเมือง 

UBUD พระราชวัง และตลาดศลิปะทีม่ีชื่อเสียง ชว่งเย็นน าท่านเดินเท้าสู่ Tegalalang rice 

terrace ก่อนน าท่านเดนิทางกลบัเข้าสู่ที่พักในย่าน Seminyak. 

 

Day 4 : Full day Nusa Penida Island (B,L,-) 

รื่นรมย์กับอาหารเช้าภายในโรงแรมแล้วจึงน าท่านเดินทางโดยเรอืสู่เกาะ Nusa 

Penida Island ซึ่งตั้งอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องบาหลี ให้ท่านได้พจญภัยกับการหา

สมบัติที่ซ่อนไว้ในบาหลีส ารวจ Kelingking secret point, Broken beach และ Angel Billabong 

ภายในเกาะนี้ ทา่นจะได้พักผ่อนบนหาดทรายสีขาว และน้ าใสๆ ท่านสามารถเลือกท า

กิจกรรมได้ อาทิเช่น การด าน้ า และพายเรอืแคนนู (รวมให้แล้วในรายการ) อาหาร

เท่ียงบรกิารทา่นบนเกาะ จนถึงเวลาอันสมควร น าท่านกลับสู่ที่พัก 

 

Day 5 : Departure (B) 

อาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย ... จบรายการท่องเท่ียวด้วยความประทับใจและมีความสุข 

 

ราคาเริม่ตน้ที ่12,999.- บาทตอ่ทา่น  

** เดินทางขั้นต่ า 2 ท่านขึ้นไป 
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 อัตรานีไ้มร่วม : 

 ตั๋วเครื่องบิน ในทุกเสน้ทาง 

 ค่าทิปไกด ์และคนขับรถ 

 อาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 ค่ายกกระเป๋า 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ซกัแห้ง, ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆที่ไม่ได้

ระบุรวมในรายการ 

 ค่าทัวร์หรือกิจกรรมเสริม  
 

 

 

 

 

 

 

 อัตรานีร้วม : 

 ที่พักโรงแรมมาตรฐาน ตามจ านวนคืนทีร่ะบุในรายการ (1ห้องพัก 2 

ท่าน) 

 ห้องพัก 2 คืนที่ UBUD AREA 

 ห้องพัก 2 คืน ที ่SEMINYAK AREA 

 อาหารเช้าภายในโรงแรม 

 1 X Rice Terrace Cycling Activity (รวม เครื่องดื่มต้อนรับ, อาหารเท่ียงแบบบุฟ

เฟท์, น้ าเปล่า, ล้อคเกอร์, ไกด,์ จักรยาน, อปุกรณ์, ห้องอาบน้ า) 

 1 X ทัวร์เกาะ Nusa Penida (รวม อาหารเท่ียงแบบกล่อง, ชา กาแฟ, กจิกรรม

เรือแคนนู และ ด าน้ าที่ชายฝั่ง, น้ าเปลา่, ของว่าง, บัตรโดยสารเรือไป

เกาะ) 

 ไกด์ท้องถิ่นดูแล พูดภาษาอังกฤษ 

 รถรับส่งปรับอากาศส่วนตัว 
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