 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 16:01

ทัวร์บาหลี บโุ รพทุ โธ 5 วัน 4 คืน บินแอร์เอเชยี กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ ,
แตร่ าคานี้รวมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศเรยี บร้อยแล้ว
ชื่นชมมรดกโลก

มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วัดพราห์มนันต์ หมวู่ ิหารขนาดใหญข่ องฮนิ ดู
ศิลปะบาหลี

วัดอูลูวาตู อยู่บนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
วัดน้ำพุศักด์ สิ ิทธ์ ิ ในวัดจะมีบอ่ น้ำศักด์ สิ ิทธ์ ซิ ึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา
วิหารทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
ธรรมชาติและการแสดง

หมบู่ ้ านคินตามณ ี อยบู่ นเขาสูงทิวทัศน์สวยงาม
ชมระบำ Barong dance ศิลปการรา่ ยรำที่ข้ ึนชื่อที่สุด
ชมระบำคะชักหรอื ระบำลิง
สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้นเมือง




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 6 คน

30,500
28,500

เดินทาง 7 - 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

26,500
5,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

04:30 คณะพร้อม ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2
สายการบินแอร์ เอเชีย
06:15 ออกเดินทางสเู่ กาะบาหลี เที่ยวบินที่ FD 396
11:30 ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเี ซีย
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และ รับสัมภาระ
ตอ่ จากนั้ น ลูกค้าเช็คอินและโหลดสัมภาระด้วยตนเอง เพื ่อเดินทางสู่...เมืองยอร์คยาการ์ต้า

14:10 ออกเดนิ ทางสู่ เมืองยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการดู ้ า อินโดนเี ซีย
เที่ยวบินที่ GA 212
15:35 ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร
และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเที่ยว เวลาที่เมืองยอร์จากาตาร์ จะช้ากว่าที่บาหลี 1 ชม.
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Prambanan Temple หมวู่ ิหารแหง่ ปรัมบานันของฮนิ ดู
Jalan Malioboro อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเรา

วัดพราห์มนันต์
ช้อปปิ้งที่ถนนมาลิโอโบโร

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
The 1O1 Yogyakarta Tugu Hotel หรอื Harper Mangkubumi Hotel
หรอื เทียบเท่าระดับ 4
เย็น

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสลุ ต่าน - พระราชวังน้ำ - บาหลี

วันที่ 2

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสลุ ตา่ น - พระราชวังน้ำ - บาหลี
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินชมความสวยงามของ มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur ศูนย์ผ้าบาติก
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
14:00 เดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10 เหนิ ฟ้ าจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการ์ด้า อินโดนเี ซีย เที่ยวบินที่
GA 252
18:40 ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เดินทางสู่ร้านอาหาร ก่อนเข้าที่พัก
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Borobudur
เป็นสถปู ขนาดใหญซ่ ึ่งได้ชื่อวา่ เป็นพทุ ธสถานที่ใหญท่ ี่สดุ ในโลก
ชมวัดทางพทุ ธศาสนา ที่อยใู่ นบรเิ วณใกล้เคียงบโุ รพท
ุ โธ คือ วัดปะวน Pawon
พระราชวังสุลต่าน Kraton Palace
ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครือ่ งใช้ต่างก่อนที่กษัตรยิ ์ องค์สุดท้ายจะลี้ภัย
พระราชวังน้ำ Water Castle ซึ ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทั่วไป
ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของยอร์คยาการ์ต้า
มหาสถูปบุโรพุทโธ

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

บาหลี ทัวร์

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

บาหลี ทัวร์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ชมการแสดงบาร๊องเด็นซ์ วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักด์ สิ ิทธ์ ิ
หมบู่ ้ านคินตามณ ี
หลังอาหารกลางวันเดินทางวัดที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี วัดปรุ ะทาล็อต
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

การแสดงที่มีชื่อเสียงของบาหลี
Pura Goa
Gajah เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเดน่ อยทู่ ี่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่
ยักษ์นา่ กลัว
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรอื วัดเทมภัคสิรงิ ค์ ภายในวัดมีบอ่ น้ำศักด์ สิ ิทธ์ ซิ ึ ่งผุดพรายน้ำขึ้ นมา
ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนดิ มาจากพระอินทร์
ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองตา่ ง ๆ
มากมายให้ทา่ นได้ใช้ความสามารถในการตอ่ รองราคา
็ หมบู่ ้ าน ณความสงู 1,500 เมตร
หมบู่ ้ านคินตามณี เปน
ตรงจุดนี้จะเหน็ ทัศนยี ภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
อิสระชอ่ บปิ้ง ที่ตลาด Ubud ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี
การแสดงบาร๊ องเด็น
วัดถ้ำช้าง

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

บาหลี ทัวร์

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันที่ 4

บาหลี ทัวร์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางขึ้นสตู่ อนเหนอื ของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื Pura Taman Ayun ราชเทวสถานของกษัตรยิ ์ ราชวงศ์เม็งวี
เขตที่มีทัศนยี ภาพความสวยงามของการทำนาข้าวขั้ นบันได
ทะเลสาบบนเขาสูง
วัดที่ตั้งอยู่บรเิ วณกลางน้ำรมิ ทะเลสาบบราตัน
ตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล มีผลไม้หลายชนดิ ให้ได้ลองซื้อชิม
หมู่บ้านจาตีลูวีห์ ชมนาข้าวขั้ นบันไดอันเขียวขจ ีอย่างใกล้ชิด
วิหารทานาต์ลอต สถานที่ที่นักทอ่ งเที่ยวถา่ ยภาพมากที่สดุ ของเกาะ บาหลี
วัดเม็งวี
เขตเบดกู ลู
ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานูบราตัน

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 5

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

อสิ ระพักผอ่ น - เดินชมชายหาดกูต้า - เลน่ น้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 5

อสิ ระพักผอ่ น - เดินชมชายหาดกูต้า - เลน่ น้ำทะเล - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย+เย็น

อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานำทา่ นออกเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
20:30 สมควรแกเ่ วลา
นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเดนปาซาร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD 399
04:55 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ทา่ นสามารถเลือกทำกิจกรรม
ในแบบที่ทา่ นชอบไมว่ า่ จะเป็นการไปเดินเลน่ ที่ชายหาด เลน่ น้ำทะเล
ดูนักท่องเที่ยวเล่นกระดานโต้คลื่น หรอื ว่ายน้ำในสระของโรงแรม
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)
อิสระ (ลกู ค้าจา่ ยเอง)

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายใน บาหลียอคยากาต้า + ภาษสี นามบิน
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
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

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น วันที่ 5 ของโปรแกรม
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

