
Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Ubud, có một số điểm tham quan 

nổi tiếng trong và xung quanh khu vực mà bạn có thể ghé thăm. 

우붓(으)로 여행을 계획 중이시라면 이 지역과 그 주변에 방문할 수 있는 여러 인기 

명소가 있습니다. 

Dưới đây là một hành trình mẫu cho một chuyến đi trong ngày đến Ubud: 

다음은 우붓 당일 여행 샘플 일정입니다. 

Ruộng bậc thang Tegallalang: Bắt đầu ngày mới của bạn với chuyến thăm Ruộng bậc 

thang Tegallalang tuyệt đẹp, nằm cách Ubud khoảng 20 phút về phía bắc. 

뜨갈랄랑 계단식 논: 북쪽으로 약 20분 거리에 위치한 멋진 뜨갈랄랑 계단식 논을 

방문하여 하루를 시작하세요. 우붓. 

Bạn có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp và chụp một số bức ảnh đẹp. 

경치를 감상하며 아름다운 사진을 찍을 수 있습니다. 

Đền Tirta Empul: Tiếp theo, hãy đến Đền Tirta Empul, một ngôi đền nước nổi tiếng nằm 

ở làng Tampaksiring. 

티르타 엠풀 사원: 다음으로 탐팍시링 마을에 위치한 유명한 물의 사원인 티르타 엠풀 

사원으로 이동합니다. 

Ngôi đền có suối nước nóng, nơi du khách có thể tắm rửa sạch sẽ. 

사원에는 방문자가 정화 목욕을 할 수 있는 성스러운 샘이 있습니다. 

Nó cách Ubud khoảng 30 phút về phía đông bắc. 

우붓에서 북동쪽으로 약 30분 거리에 있습니다. 

Rừng khỉ Ubud: Sau đó, bạn có thể ghé thăm Rừng khỉ Ubud, một khu bảo tồn thiên 

nhiên và quần thể chùa nằm ở trung tâm của Ubud. 

우붓 몽키 포레스트: 그 후 우붓 몽키 포레스트를 방문할 수 있습니다. 우붓. 

Đây là nơi sinh sống của hàng trăm chú khỉ tinh nghịch và tò mò, và bạn có thể đi dạo 

quanh khu rừng tươi tốt và ngắm nhìn những con vật này ở cự ly gần. 

장난기 많고 호기심 많은 수백 마리의 원숭이가 사는 곳으로 울창한 숲을 거닐며 이 

동물들을 가까이서 볼 수 있습니다. 



Chợ nghệ thuật Ubud: Cuối cùng, hãy đến Chợ Nghệ thuật Ubud, nằm ở trung tâm của 

Ubud. 

우붓 예술 시장: 마지막으로 우붓 예술로 향합니다. 우붓 중심에 위치한 시장. 

Đó là một nơi tuyệt vời để mua quà lưu niệm và quà tặng, và bạn có thể tìm thấy một 

loạt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may và các mặt hàng độc đáo khác của 

Bali. 

기념품과 선물을 사기에 좋은 곳이며 다양한 발리 수공예품, 직물 및 기타 독특한 품목을 

찾을 수 있습니다. 

Để tối ưu hóa tuyến đường của bạn, tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ sáng sớm để tránh 

đông đúc và giao thông. 

경로를 최적화하려면 다음을 추천합니다. 군중과 교통 체증을 피하기 위해 아침 일찍 

시작하십시오. 

Bạn có thể thuê tài xế hoặc tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn viên để đi 

lại dễ dàng và hiệu quả. 

운전자를 고용하거나 가이드 투어를 통해 쉽고 효율적으로 이동할 수 있습니다. 

Hành trình này có thể dễ dàng tùy chỉnh dựa trên sở thích, sở thích và thời gian có sẵn 

của bạn. 

이 일정은 귀하의 선호도, 관심사 및 사용 가능한 시간에 따라 쉽게 맞춤화할 수 

있습니다. 

Ubud có một loạt các chỗ ở phù hợp với ngân sách và sở thích khác nhau. 

우붓에는 다양한 예산과 선호도에 맞는 다양한 숙박 시설이 있습니다. 

Dưới đây là một số tùy chọn để xem xét: 

고려해야 할 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다. 

Khu nghỉ dưỡng sang trọng: Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm tuần trăng mật cao 

cấp, Ubud có một số khu nghỉ dưỡng sang trọng cung cấp các tiện nghi và dịch vụ 

hàng đầu. 

고급 리조트: 고급 신혼 여행 경험을 찾고 있다면 우붓에는 최고의 편의 시설과 서비스를 

제공하는 여러 고급 리조트가 있습니다. 



Một số lựa chọn phổ biến bao gồm The Viceroy Bali, Amanda và Four Seasons Resort 

Bali tại Sayan. 

인기 있는 옵션으로는 The Viceroy Bali, Amandari 및 Four Seasons Resort Bali tại 

Sayan이 있습니다. 

Khách sạn boutique: Ubud cũng được biết đến với các khách sạn boutique quyến rũ, 

thường có thiết kế độc đáo và bầu không khí thân mật hơn. 

부티크 호텔: Ubud은 종종 독특한 디자인을 특징으로 하는 매력적인 부티크 호텔로도 

유명합니다. 그리고 더 친밀한 분위기. 

Một số khách sạn boutique được đề xuất là Kamandalu Ubud, Komaneka at Bisma và 

The Chedi Club Tanah Gajah. 

추천하는 부티크 호텔로는 Kamandalu Ubud, Komaneka at Bisma, The Chedi Club 

Tanah Gajah가 있습니다. 

Biệt thự: Để có thêm sự riêng tư và không gian, bạn có thể cân nhắc thuê một biệt thự 

ở Ubud. 

빌라: 더 많은 프라이버시와 공간을 원하시면 Ubud에서 빌라를 임대하는 것을 고려할 수 

있습니다. 

Nhiều biệt thự có hồ bơi riêng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra những cánh đồng lúa xung 

quanh. 

대부분의 빌라는 전용 수영장과 주변 논의 아름다운 전망을 갖추고 있습니다. 

Một số lựa chọn biệt thự nổi tiếng là Royal Kamuela Villas & Suites at Monkey Forest, 

Kupu Kupu Barong Villas & Tree Spa và Viceroy Bali Villas. 

인기 있는 빌라 옵션으로는 Royal Kamuela Villas & Suites at Monkey Forest, Kupu 

Kupu Barong Villas & Tree Spa, Viceroy Bali Villas가 있습니다. 

Chỗ ở bình dân: Nếu bạn đi du lịch với ngân sách tiết kiệm, có rất nhiều lựa chọn giá cả 

phải chăng ở Ubud, bao gồm nhà nghỉ và nhà trọ. 

저렴한 숙박 시설: 우붓에는 게스트하우스와 호스텔을 포함하여 저렴한 옵션이 많이 

있습니다. 

Một số chỗ ở bình dân phổ biến là Ubud Bungalow, Pertiwi Bisma 1 và Jati Home Stay. 



인기 있는 저예산 숙박 시설로는 Ubud Bungalow, Pertiwi Bisma 1, Jati Home Stay가 

있습니다. 

Điều quan trọng là phải xem xét vị trí, giá cả và cơ sở vật chất khi chọn chỗ ở của bạn. 

숙소를 선택할 때 위치, 가격, 시설을 고려하는 것이 중요합니다. 

Ubud là một thị trấn tương đối nhỏ, vì vậy hầu hết các địa điểm đều nằm trong khoảng 

cách đi bộ hoặc một đoạn lái xe ngắn từ các điểm tham quan chính. 

우붓은 비교적 작은 마을이므로 대부분의 장소가 도보 거리 내에 있거나 주요 명소에서 

차로 가까운 거리에 있습니다. 

Dựa trên hành trình tôi đã đề xuất trước đó, đây là một số khuyến nghị về chỗ ở cho 

Ubud: 

앞서 제안한 일정을 바탕으로 우붓의 숙소를 추천합니다: 

Ruộng bậc thang Tegalalang: Nếu bạn muốn ở gần Ruộng bậc thang Tegalalang, bạn 

có thể xem xét Khu nghỉ dưỡng Puri Gangga hoặc Royal Pita Maha. 

뜨갈랄랑 계단식 논: 뜨갈랄랑 계단식 논 근처에 머물고 싶다면 Puri Gangga Resort 또는 

Royal Pita Maha를 고려하십시오. 

Cả hai khu nghỉ dưỡng đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra cánh đồng lúa và được xếp hạng 

cao trên các trang web du lịch. 

두 리조트 모두 멋진 논 전망을 제공하며 여행 웹사이트에서 높은 평가를 받고 있습니다. 

Đền Tirta Empul: Để dễ dàng đi đến Đền Tirta Empul, bạn có thể ở tại khu vực 

Tampaksiring, nơi có ngôi chùa. 

Đền Tirta Empul: Đền Tirta Empul에 쉽게 접근하려면 Tampaksiring 지역에 머물 수 

있습니다. , 사원이있는 곳. 

Kayon Resort by Pramana và Tapa Kawi Villas đều là những lựa chọn tuyệt vời cho 

một kỳ nghỉ thư giãn gần chùa. 

더 카욘 리조트 바이 프라마나(Kayon Resort by Pramana)와 타파 카위 빌라(Tapa Kawi 

Villas)는 모두 사원 근처에서 편안한 숙박을 즐길 수 있는 훌륭한 옵션입니다. 

Rừng khỉ Ubud: Để ở gần Rừng Khỉ Ubud, bạn có thể cân nhắc chỗ ở tại khu vực 

Đường Monkey Forest, chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn. 



우붓 몽키 포레스트: 우붓 몽키 포레스트 근처에 머물려면 짧은 도보 거리에 있는 몽키 

포레스트 로드(Monkey Forest Road) 지역에 숙박하는 것을 고려해 보십시오. 

Một số lựa chọn được đề xuất bao gồm Komaneka at Monkey Forest, Ubud Village 

Hotel và Ubud Wana Resort. 

추천 옵션으로는 몽키 포레스트의 코마네카, 우붓 빌리지 호텔, 우붓 와나 리조트 등이 

있습니다. 

Chợ nghệ thuật Ubud: Để dễ dàng đi đến Chợ Nghệ thuật Ubud, bạn có thể ở tại một 

khách sạn hoặc biệt thự ở trung tâm của Ubud. 

우붓 예술 시장: 우붓 예술 시장에 쉽게 접근할 수 있는 숙박 시설 우붓 중심에 있는 호텔 

또는 빌라. 

Một số lựa chọn phổ biến là Komaneka tại Bisma, Alaya Resort Ubud và Sankara Ubud 

Resort. 

인기 있는 옵션으로는 Bisma의 Komaneka, Alaya Resort Ubud 및 Sankara Ubud 

Resort가 있습니다. 

Đây chỉ là một vài khuyến nghị dựa trên hành trình. 

일정을 기반으로 한 몇 가지 권장 사항입니다. 

Điều quan trọng là phải xem xét ngân sách, sở thích và tình trạng sẵn có của bạn khi 

chọn chỗ ở tại Ubud. 

Ubud에서 숙박 시설을 선택할 때 예산, 선호 사항 및 가용성을 고려하는 것이 

중요합니다. 


