
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 7 พ.ค. 2020 15:22

ทัวร์บาหลี บโุรพทุโธ 6 วัน 5 คืน เดินทางต้ังแต่ 2 คน
บินแอร์เอเซยี Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวระหว่างประเทศ แต่รวมค่าต๋ัวบินภายในแล้ว

ชมมรดกโลก

มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
วัดพราห์มนันต์ หมู่วิหารขนาดใหญ่ของฮนิดู  

  ชมศิลปะบาหลี

วัดอูลูวาตู สร้างบนขอบหน้าผาท่ีสูงตะหง่านติดมหาสมุทรอินเดีย



วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์  ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งผุดพรายน้ำข้ึนมา
วิหารทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี

สนุกกับการต่อรอง

ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้ นเมือง

เพลินกับธรรมชาติ

หมู่บ้านคินตามณ ีอยู่บนเขาสูงทิวทัศน์สวยงาม
หาดจิมบาราน หาดรปูครึง่เสี้ ยวพระจันทร์ 

ตื่นตากับการแสดง

ชมระบำ Barong dance ศิลปการรา่ยรำท่ีข้ึนชื่อท่ีสุด
ชมระบำคะชักหรอืระบำลิง

 ราคา

จำนวนลูกค้าท่ีเดินทาง ราคา/คน

เดินทาง 2 - 3 คน 12,500.-

เดินทาง 4 - 6 คน 11,500.-

เดินทาง 7 - 9 คน 10,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับวันท่ีเดินทาง

 

  

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง – บาหลี 

การเดินทาง ช่วงเช้า   
04:00  นัดพบท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์แอร์เอเซีย เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
ให้การต้อนรับ และทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

06:15  เหนิฟ้าสู่บาหลี ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 396

11:30  เดินทางถึงสนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี... ผ่านการตรวจเข้าเมืองบาหลี...
พบไกด์ มารอรับ... เดินทางสู่ตัวเมืองบาหลี เพื่อรับประทานอาหาร

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงบ่าย     
วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดท่ีต้ังอยู่บนสุดปลายหน้าผา
ท่ีสูงตระหง่านเหนอืมหาสมุทรอินเดีย
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคน เคารพบูชาพร้อมชมความงาม
ของมหาสมุทรจากหน้าผาสูง 

พร้อมชม ระบำคะชัก หรอืระบำลิง ระบำคะชักนี้ เรยีกได้ว่ามีชื่อเสียงท่ีสุดในบาหลี
เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ (รามเกียรติ์ )
เล่าเรือ่งราวของพระรามกับพลวานรท่ีตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา หรอืทศกัณฑ์
ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ ท่ีแสดงเป็นพลลิงจะนุง่ผ้าตาหมากรกุ เปลือยท่อนบน
ทัดดอกชบาแดงข้างหนัูง่ล้อมวงซ้อนๆกัน 4-5 ช้ัน และโบกมือข้ึนลงโยกตัวไปมา
ปากก็จะร้อง คะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครือ่งดนตร๊ประกอบ
โดยตัวเอกต่างๆจะเดินรา่ยรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่าน้ัน

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
เมนซูีฟู๊ ดท่ีหาดจิมเบอร์รัน

ท่ีพัก BW Kuta Resort , Swissbel Rin Forest , The Rani Hotel , Adhi Jaya
Kuta  โรงแรมระดับ 4 *

https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-resort-kuta-99033
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belhotel-rainforest
http://www.baliranihotel.com/
http://www.adhijayahotel.com/


วันท่ี 2
บาหลี - Jogjakarta - พระราชวังสลุต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

การเดินทาง ช่วงเช้า  
04:45  รถรับจากโรงแรมท่ีคูต้าไปส่งยังสนามบินภาย ในประเทศบาหลี
เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า

07:00  เดินทางสู่ ยอคยากาต้าด้วยสายการบินการดู้า

07:20  เดินทางถึงยังสนามบินจังหวัดยอคยากาต้า ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
เวลาของบาหลีจะช้ากว่าเวลาของจังหวัดยอคยากาต้า 1 ชั่วโมง  

ไกด์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ พร้อมนำชม พระราชวังสุลต่าน  พระราชวังน้ำ 

ช่วงบ่าย
เดินชมความสวยงามของ มหาสถูปบุโรพุทโธ  Borobudur ศูนย์ผ้าบาติก
และอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนมาลิโอโบโร

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
ชม พระราชวังสุลต่าน  Kraton
Palace ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครือ่งใช้ต่างก่อนท่ีกษัตรย์ิองค์สุดท้ายจะลี้ ภัย
และเปลี่ยนการปกครองชมวังเมกะลัง และเครือ่งบรรณาการต่างๆ
และห้องเก็บโบราณวัตถุ และสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ
ท่ีมีความเป็นภานมานา่ศึกษา และมีค่าของอารยะธรรมชวา

พระราชวังน้ำ  Water Castle ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังท่ัวไป
เนือ่งจากโดยบรเิวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง
และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่นๆ

ช่วงบ่าย   
มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur
เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
นี้ สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลาง เม่ือราวปี 778 - 856 หรอืก่อนนครวัด
300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรัง่เศส 200 ปี
ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991
และเนือ่งจากก่อสร้างข้ึนด้วยแรงศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธเจ้า
บุโรพุทโธจึงเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในชวารวมท้ังชาวเอเซียในซีกโลกตะวันออกแล
ะนับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเชิดหน้าชูตาอินโดนเีซียมากท่ีสุดมาทุกยุคทุกสมัย



คำว่า บุโรพุทโธ หรอืบูโรบูดูร์  Barabudur เป็นภาษาสันสกฤต โดยคำว่า Bara
มาจากคำว่า Biara มีความหมายว่า วิหาร (Vihara) หรอืวัด ส่วนคำว่า Budur
มีความหมายว่า ภูเขาสูง เม่ือมารวมกันจึงหมายถึง วิหารท่ีสร้างข้ึนบนภูเขาสูง

บุโรพุทโธ เปรยีนเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล แบ่งได้เป็น 3 ช้ัน
คือ ส่วนฐานราก ของเจดีย์เป็นบันใดใหญ่ 4 ข้ัน  โดยรอบเป็นรปูสี่เหลี่ยม
กำแพงรอบฐานมีภาพสลักนนูต่ำราว 160 ภาพ อยู่ในส่วนกามาฐาน
หรอืช้ันท่ีมนษุย์อยู่ไกล้ชิดกับความสุขทางโลกหรอืถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ส่วนท่ี
2 คือส่วนบนของฐานท่ีมีข้ันบันใดรปูกลม ฐาน 6 ช้ัน มีรปูสลักนนูต่ำกว่า 1,400 รปู
ท่ีแสดงรปูพุทธประวัติ ถือเป็นช้ันรปูธาตุ
หรอืช้ันท่ีมนษุย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน  และ ส่วนท่ี
3 ช้ันล้อมรอบสถูปองค์ใหญ่ท่ีสุด หมายถึงจักรวาล คือช้ันอรปูธาตุ
ท่ีมนษุย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไปในข้ันอรปูธาตุนี้ สร้างเป็นฐานระเบียงวงกลม 3 ช้ัน
มีเจดีย์ทรงระฆังโปรง่ฉลุลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดโดยรอบ
ช้ันบนสุดเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน ต้ังอยู่กึ่งกลางของสถูป
ด้วยลักษณะดังนี้ จึงมีการตีความว่า บุโรพุทโธนี้  เป็นการจำลองลักษณะเขาพระสุเมรุ
มาตามปรัชญาทางศาสนาท่ีว่าพื้ นฐานของเจดีย์คือโลกมนษุย์ท่ียังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
ส่วนยอดสูงสุดคือ ช้ันสรวงสวรรค์หรอืนพิพานในคติความเชื่อของศาสนาพุทธ

ชม วัดทางพุทธศาสนาท่ีอยู่ในบรเิวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน
(Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะท่ีงดงามนา่สนใจ

ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของยอร์คยาการ์ต้า
ท่านจะได้เหน็ต้นกำเนดิผ้าบาติก กระบวนการผลิต รปูแบบ และสีสันลวดลายของผ้า
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองยอร์กยากาตาร์แหง่นี้  

ช้อปป้ิงท่ีถนนมาลิโอโบโร (Jalan Malioboro)
อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเราท่ีถือว่าข้ึนชื่อของเมือง ยอกยาการ์ต้า
ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อันเป็นศูนย์กลางของยอกยาการ์ต้า

วันท่ี 2
บาหลี - Jogjakarta - พระราชวังสลุต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ



อาหาร มื้ อเช้า          
ข้าวกล่องจากโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น        
ภัตตาคาร  

ท่ีพัก BW Kuta Resort , Swissbel Rin Forest , The Rani Hotel , Adhi Jaya
Kuta  โรงแรมระดับ 4 *

วันท่ี 2
บาหลี - Jogjakarta - พระราชวังสลุต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

วันท่ี 3
บุโรบุทโธ - บาหลี

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวมรดกโลกชม วัดพราห์มนันต์

ช่วงบ่าย   
16:15 เดินทางสู่เกาะบาหลี ถึงสนามบินบาหลี 18.35 น. เวลาบาหลีช้ากว่ายอคยากาต้า
1 ชั่วโมง 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
ชมวัดพราห์มนันต์  Prambanan หมู่วิหารแหง่ปรัมบานันของฮนิดู สร้างเสรจ็ราวปี
856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้ สืบทอดราชวงศ์สันชัย)
ลานตรงกลางของโบราณสถานแหง่นี้ มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่
สุดสามหลังเรยีงจากเหนอืจรดใต้ ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ
ท่ีคร้ังหนึง่เคยบรรจุ พาหนะทรง ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ (นนที)
หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครฑุของพระวิษณ ุ

ช่วงบ่าย      
อิสระช้อป้ิงตามอัธยาศัย จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่บาหลี

https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-resort-kuta-99033
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belhotel-rainforest
http://www.baliranihotel.com/
http://www.adhijayahotel.com/


อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น       
ภัตตาคาร 

ท่ีพัก BW Kuta Resort , Swissbel Rin Forest , The Rani Hotel , Adhi Jaya
Kuta  โรงแรมระดับ 4 *

วันท่ี 3
บุโรบุทโธ - บาหลี

วันท่ี 4
วันท่ี 4
บารอ็งเด็น – วัดถ้ำช้าง - วัดเทมภัคสริงิค์ - หมู่บ้านคินตามณ ี– ทะเลสาบบาร์ตู – วัดทานาล็อต

การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชมการแสดงบาร๊องเด็นซ์  วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์
หมู่บ้านคินตามณ ี

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางวัดท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี วัดปุระทาล็อต

https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-resort-kuta-99033
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belhotel-rainforest
http://www.baliranihotel.com/
http://www.adhijayahotel.com/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า       
ชมการแสดงบาร๊องเด็น ท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี
เป็นเรือ่งราวท่ีสนกุสนานของการต่อสู้ ระหว่างความชั่วกับความดี

วัดถ้ำช้าง (Pura Goa
Gajah) เป็นวัดท่ีมีสิ่งโดดเด่นอยู่ท่ีตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่
ยักษ์นา่กลัว มือท้ังสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก

วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรอืวัดเทมภัคสิริงค์ ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งผุดพรายน้ำข้ึนมา
ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ ด้วยเชื่อว่ากำเนดิมาจากพระอินทร์
จึงมีชาวบ้านนยิมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน
เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์แหง่นี้ สามารถรักษาโรคต่างๆ
ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต

ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้ นเมืองต่าง ๆ
มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ 

หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้านณความสูง 1,500 เมตร
ตรงจุดนี้ จะเหน็ทัศนยีภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ 

ช่วงบ่าย  
วัดปุระทาล็อต  เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนชายหาด เรยีกได้ว่าย่ืนลงไปในทะเลทีเดียว
สร้างโดยนักบวชชาวฮนิดู ต้ังแต่สมันศตวรรษท่ี 11
 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแหง่ท้องทะเล เป็นวัดท่ีมีความศักดิ์ สิทธ ิ์
ชาวบาหลีให้ความเคารพเป็นอย่างมาก
และเนือ่งจากสร้างวัดอยู่บนโขดหนิเวลาน้ำข้ึนจะดูเหมือนวัดอยู่กลางน้ำ
เวลาน้ำลงจะเดินข้ามไปยังวัดได้

คนบาหลีเรยีกชื่อวัดว่า Pura Tanah Lot  คำว่า Pura = ปุระ = วัด
ตามความหมายท้ังหมดก็คือ Land in The Sea หรอืแผ่นดินท่ีอยู่ในทะเล และถือป็น 1
ใน 7 วัดรมิทะเลของเกาะบาหลี

วันท่ี 4
วันท่ี 4
บารอ็งเด็น – วัดถ้ำช้าง - วัดเทมภัคสริงิค์ - หมู่บ้านคินตามณ ี– ทะเลสาบบาร์ตู – วัดทานาล็อต



อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก BW Kuta Resort , Swissbel Rin Forest , The Rani Hotel , Adhi Jaya
Kuta  โรงแรมระดับ 4 *

วันท่ี 4
วันท่ี 4
บารอ็งเด็น – วัดถ้ำช้าง - วัดเทมภัคสริงิค์ - หมู่บ้านคินตามณ ี– ทะเลสาบบาร์ตู – วัดทานาล็อต

วันท่ี 5
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ -  วิหารทานาห์ลอต

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางข้ึนสู่ตอนเหนอืของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun

ช่วงบ่าย    
เดินทางชม วัดท่ีสวยงามท่ีสุด Pura Ulun Danu Bratan  และท่ีท่องเท่ียวสุดฮติ ชม
Pura Tanah Lot

https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-resort-kuta-99033
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belhotel-rainforest
http://www.baliranihotel.com/
http://www.adhijayahotel.com/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    
เดินทางข้ึนทางตอนเหนอืสู่เขตบดูกุล Bedugul เพื่อไปยัง ทะเลสาบบราตัน Danau
Bratan Lake ระหว่างการเดินทางวิวสองข้างทางจะแวดล้อมไปด้วย ขุนเขา
นาข้าวข้ันบันได มองเหน็ทิวทัศน์ของบาหลีใต้ได้ท่ัว
จะทำจอดรถในจุดชมวิวท่ีนา่สนใจต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

ชม Pura Taman Ayun หรอืวัดเม็งวี สถานท่ีบูชาแหง่นี้ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17
เพื่อใช้ประกอบ พิธกีรรมของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี กำแพงประตูวัดก่อด้วยหนิสูง
มีประตูเล็กๆหลายบานท่ีสลักเสลางดงาม
มีคูน้ำล้อมรอบทำให้ดูราวกับเหมือนสรวงสวรรค์ กลางสระ อาณาจักรท้ังหมด
นี้ สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮนิดู

ช่วงบ่าย  
ชม Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หนึง่
ของบาหลีมักได้พบภาพวัดแหง่นี้  ใช้ในการโปรโมทการท่องเท่ียวของบาหลี
หรอืตามนติยสารท่องเท่ียวอยู่เสมอ ต้ังอยู่บรเิวณกลางน้ำ รมิทะเละสาบบราตัน
มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้ เป็นวัดท่ีเก่าแก่สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17
ชาวบดูกุลสร้างวัดแหง่นี้  เพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาพระแม่แหง่ทะเลทะเลสาบของพวกเขา 

แวะตลาดผลไม้ท้องถิ่น Candi Kuning Fruit Market
ซึ่งมีผลไม้หลายอย่างให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อทานกัน

เยี่ยมชมหมู่บ้าน Jitiluwit ต้ังอยู่บนข้ันไหล่เขาสูง
สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของบาหลีตอนใต้ได้ท่ัว

เดินทางลงจากตอนเหนอืสู่เขตตาบานัน เพื่อเย่ียมชม Pura Tanah
Lot ซึ่งข้ึนชื่อว่าเป็นสถานท่ีท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในบาหลี
ต้ังอยู่บนผาหนินอกชายฝั่งในเว้ิงอ่าวท่ีเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
สิ่งท่ีทำให้วัดแหง่นี้ มีความพิเศษเนือ่งจากเม่ือชม Tanah Lot ยามพระอาทิตย์ตก
จะเหน็เป็นเสมือนภาพของ หอคอยสีดำ
และไม้ช่อใบท่ีปกคลุมเหนอืหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
และนอกจากนี้ ยังสามารถชื่ชมความงามของพระอาทิตย์ยามอัสดงได้

วันท่ี 5
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ -  วิหารทานาห์ลอต



อาหาร มื้ อเช้า             
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน        
ร้านอาหารไกล้ทะเลสาบบราตัน

มื้ อเย็น              
ภัตตาคาร

ท่ีพัก BW Kuta Resort , Swissbel Rin Forest , The Rani Hotel , Adhi Jaya
Kuta  โรงแรมระดับ 4 *

วันท่ี 5
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ -  วิหารทานาห์ลอต

วันท่ี 6
บาหลี - สนามบินดอนเมือง 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นำคณะเดินทางสู่สนามบินบาหลี เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

12:00   เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 397

15:05  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
หลังอาหารอิสระช้อปป้ิง ดินชมชายหาด ตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้ รวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-resort-kuta-99033
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belhotel-rainforest
http://www.baliranihotel.com/
http://www.adhijayahotel.com/


ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งสนามบินและท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลระหว่างท่องเท่ียว
ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามรายการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ บาหลี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรักรดี
ค่าอาหารและเครืง่ดื่มท่ีสั่งพิเศษนอกเหนอืจากในรายการท่ีระบุ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ค่าระวางกระเป๋าท่ีมีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินระบุไว้
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/bali/653

https://www.atsiamtour.com/bali/653
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