
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
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ทัวร์บาหลี บโุรพทุโธ 5 วัน 4 คืน บินแอร์เอเชยี กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ ,
แต่ราคานี้ รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศเรยีบร้อยแล้ว

ช่ืนชมมรดกโลก

มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
วัดพราห์มนันต์ หมู่วิหารขนาดใหญ่ของฮนิดู  

        ศิลปะบาหลี



วัดอูลูวาตู อยู่บนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์  ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งผุดพรายน้ำข้ึนมา
วิหารทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี

ธรรมชาติและการแสดง

หมู่บ้านคินตามณ ีอยู่บนเขาสูงทิวทัศน์สวยงาม 
ชมระบำ Barong dance ศิลปการรา่ยรำท่ีข้ึนชื่อท่ีสุด
ชมระบำคะชักหรอืระบำลิง

สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้ นเมือง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 30,500

เดินทาง   4 - 6   คน 28,500

เดินทาง   7 - 10  คน 26,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

04:30     คณะพร้อม ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2
สายการบินแอร์ เอเชีย   
06:15     ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เท่ียวบินท่ี FD 396
11:30     ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และ รับสัมภาระ 

ตอ่จากน้ัน ลูกค้าเช็คอนิและโหลดสัมภาระด้วยตนเอง เพ่ือเดนิทางสู่...เมืองยอร์คยาการ์ต้า 

14:10     ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการดู้า อินโดนเีซีย
เท่ียวบินท่ี GA 212
15:35     ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว เวลาท่ีเมืองยอร์จากาตาร์ จะช้ากว่าท่ีบาหลี 1 ชม.  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

วัดพราห์มนันต์  Prambanan Temple  หมู่วิหารแหง่ปรัมบานันของฮนิดู 
ช้อปป้ิงท่ีถนนมาลิโอโบโร Jalan Malioboro  อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเรา

อาหาร เย็น     ภัตตาคาร

ท่ีพัก The 1O1 Yogyakarta Tugu Hotel หรอื Harper Mangkubumi Hotel
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า

วันท่ี 2
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสลุต่าน - พระราชวังน้ำ - บาหลี

https://the-1o1-yogyakarta-tugu-hotel.booked.net/
https://www.harperhotels.com/en/hotel/view/50/harper-mangkubumi


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินชมความสวยงามของ มหาสถูปบุโรพุทโธ  Borobudur ศูนย์ผ้าบาติก
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14:00    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10    เหนิฟ้าจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการ์ด้า อินโดนเีซีย เท่ียวบินท่ี
GA 252
18:40    ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เดินทางสู่ร้านอาหาร ก่อนเข้าท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur 
เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ชมวัดทางพุทธศาสนา  ท่ีอยู่ในบรเิวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน Pawon
พระราชวังสุลต่าน Kraton Palace 
ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครือ่งใช้ต่างก่อนท่ีกษัตรย์ิองค์สุดท้ายจะลี้ ภัย 
พระราชวังน้ำ Water Castle  ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังท่ัวไป 
ศูนย์ผ้าบาติก  เป็นศูนย์หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของยอร์คยาการ์ต้า 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร  

ท่ีพัก Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสลุต่าน - พระราชวังน้ำ - บาหลี

วันท่ี 3
บาหลี ทัวร์

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชมการแสดงบาร๊องเด็นซ์  วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์
หมู่บ้านคินตามณ ี
หลังอาหารกลางวันเดินทางวัดท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี วัดปุระทาล็อต

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

การแสดงบาร๊องเด็น  การแสดงท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี 
วัดถ้ำช้าง Pura Goa
Gajah  เป็นวัดท่ีมีสิ่งโดดเด่นอยู่ท่ีตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่
ยักษ์นา่กลัว
วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธิ์  หรอืวัดเทมภัคสิรงิค์  ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งผุดพรายน้ำข้ึนมา
ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ ด้วยเชื่อว่ากำเนดิมาจากพระอินทร์ 
ตลาดปราบเซียน   มีร้านขายของพื้ นเมืองต่าง ๆ
มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคา
หมู่บ้านคินตามณี   เป็นหมู่บ้าน ณความสูง 1,500 เมตร
ตรงจุดนี้ จะเหน็ทัศนยีภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ 
อิสระช่อบป้ิง   ท่ีตลาด Ubud ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
บาหลี ทัวร์

วันท่ี 4
บาหลี ทัวร์

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางข้ึนสู่ตอนเหนอืของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun  ราชเทวสถานของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี
เขตเบดูกูล  เขตท่ีมีทัศนยีภาพความสวยงามของการทำนาข้าวข้ันบันได
ทะเลสาบบราตัน  ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดอูลันดานูบราตัน  วัดท่ีต้ังอยู่บรเิวณกลางน้ำรมิทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล  มีผลไม้หลายชนดิให้ได้ลองซื้ อชิม
หมู่บ้านจาตีลูวีห์  ชมนาข้าวข้ันบันไดอันเขียวขจีอย่างใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต  สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะ บาหลี 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
บาหลี ทัวร์

วันท่ี 5
อสิระพักผ่อน - เดินชมชายหาดกูต้า - เล่นน้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/21/aston-kuta-hotel---residence
http://www.hotelbalihotels.com/kuta-playa.php


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย+เย็น       

อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
20:30       สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1   เหนิฟ้าจากสนามบินเดนปาซาร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี 
FD 399
04:55       ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว         

ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรม
ในแบบท่ีท่านชอบไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นท่ีชายหาด เล่นน้ำทะเล
ดูนักท่องเท่ียวเล่นกระดานโต้คลื่น หรอืว่ายน้ำในสระของโรงแรม

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 5
อสิระพักผ่อน - เดินชมชายหาดกูต้า - เล่นน้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม 

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายใน บาหลียอคยากาต้า + ภาษสีนามบิน
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
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น วันท่ี 5 ของโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/bali/756

https://www.atsiamtour.com/bali/756
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