
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 16:21

ทัวร์บาหลี บโุรพทุโธ ภเูขาไฟโบรโม่ 6 วัน 5 คืน บินแอร์เอเชยี
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ ,
แต่ราคานี้ รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศเรยีบร้อยแล้ว

ชมศิลปะบาหลี

วัดอูลูวาตู  วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธ ิ์   วิหารทานาต์ลอต
มหาเจดลียร์บุโรพุทโธ 
วัดพราห์มนันท์  พระราชวังน้ำ



ธรรมชาติและการแสดง

ภูเขาไฟโบโม่
หมู่บ้านคินตามณี
ชมระบำ Barong dance 
ชมระบำคะชักหรอืระบำลิง

สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน
ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร ่

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 38,700

เดินทาง   4 - 6   คน 33,700

เดินทาง   7 - 9   คน 30,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลููวาตู - ระบำลิง



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

04:30    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
06:15    ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เท่ียวบินท่ี FD 396
11:30    ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และ รับสัมภาระ 
ไกด์นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดอูลูวาตู พร้อมชมระบำลิง
ก่อนจะทานอาหารเย็น แล้วอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

วัดอูลูวาตู Uluwatu Temple หรอื
วัดบนหน้าผา เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ต้ังอยู่ปลายสุดบนผาหนิชันท่ีสูงเกือบ 100
เมตร ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม
ชมระบำคะชัก หรอื
ระบำลิง ระบำท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในบาหลี เป็นการแสดงเรือ่งราวตอนหนึง่จากเรือ่งรามา
ยณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำว่าคะชักๆเป็นทำนองประกอบ

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

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

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลููวาตู - ระบำลิง

วันท่ี 2
บาหลี - ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ศูนย์เครือ่งงเงิน - ถนนมารโิอโบโร่

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


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

04:45    รถรับจากโรงแรมท่ีคูต้าไปส่งยังสนามบินภาย ในประเทศบาหลี
เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า
07:00    เดินทางสู่ ยอคยากาต้าด้วยสายการบินการดู้า
07:20    เดินทางถึงยังสนามบินยอร์คยาการ์ต้า
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 

เวลาท่ีเมืองยอร์จากาตาร์ จะช้ากว่าท่ีบาหลี 1 ชม.  

นำชมพระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ำ และอื่นๆ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

พระราชวังสุลต่าน  Kraton Palace 
ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครือ่งใช้ต่างก่อนท่ีกษัตรย์ิองค์สุดท้ายจะลี้ ภัย 
พระราชวังน้ำ  Water Castle  ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังท่ัวไป 
มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur
เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
วัดทางพุทธศาสนา  ท่ีอยู่ในบรเิวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน Pawon
ศูนย์ผ้าบาติก  เป็นศูนย์หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของยอร์คยาการ์ต้า
ช้อปป้ิงท่ีถนนมาลิโอโบโร Jalan
Malioboro อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเราท่ีถือว่าข้ึนชื่อของเมือง ยอกยาการ์ต้า 

อาหาร เช้า          Set Box จากโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

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

วันท่ี 2
บาหลี - ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ศูนย์เครือ่งงเงิน - ถนนมารโิอโบโร่

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


วันท่ี 3
ยอร์คยาการ์ต้า - สรุาบายา่ 

การเดินทาง ช่วงเช้า+ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อชม วัดพราห์มนันต์
มรดกโลกอีกแหง่หนึง่ของอินโดนเีซีย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบินยอร์คยาการ์ต้า เพื่อบินสู่สุราบาย่า
ถึงสุราบาย่า นำเข้าเช็คอินท่ีพักก่อนท่ีจะไปรับประทานอาหารเย็น
16:05    เหนิฟ้าสู่เดินทางสู่สุราบาย่าโดยสายการ Lion Air เท่ียวบิน IW 1812
17:15    ถึงสนามบินสุราบาย่า / นำท่านเดินทางสู่โรงแรม

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991
หมู่วิหารแหง่ปรัมบานันของฮนิดู 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Cafe Lava Bromo Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว+

วันท่ี 4
ภูเขาไฟโบรโม่ - บาหลี

http://cafelava.lavaindonesia.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เช้าตรู ่เดินทางสู่จุดวิวชม Penanjakan  ด้วยรถ 4WD 
พร้อมทานอาหารเช้าแบบปิกนคิ เดินทางต่อยังภูเขาไฟโบรโม่
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับท่ีพัก หากมีเวลานำท่านซิตี้ ทัวร์
หลังอาหารเวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่บาหลี เม่ือถึงบาหลี
เดินทางยังหาดจิมบารัน เพื่อรับทานอาหารเย็น
18:50    เหนิฟ้าสู่ เดินทางสู่เกาะบาหลี โดย Air Asia X  เท่ียวบิน XT 7624
20:50    เดินทางถึงสนามบิน สนามบินงูระห์ไรน์ เดนพาร์ซาร์

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

จุดชมวิว Penanjakan  เดินทางด้วยรถ 4WD  ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิว
จากจุด ชมวิวท่านจะได้เหน็ภูเขาไฟโบรโม่ ยังไม่ดับ ภูเขาไฟบาต๊อก
 และไกลๆเป็นภูเขาไฟเมราปียังไม่ดับ 
ภูเขาไฟโบรโม่  โดยการขี่ม้าและเดินบันไดข้ึนไปอีกราวๆ 200
ข้ันข้ึนไปชมปากปล่องภูเขาไฟท่ียังไม่ดับ
**หากมีเวลา และเท่ียวต่อ ...สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราบาย่า
เพื่อเดินทางสู่ยังบาหลี

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร Jimbaran 

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

วันท่ี 4
ภูเขาไฟโบรโม่ - บาหลี

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


วันท่ี 5
บาหลี - บารองด๊านซ์ - วัดตัมปะก์ซีรงิ - ช้อบสนิค้าพ้ืนเมือง - วัดเบซากิ

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บารอ็ง ด๊านซ์
ก่อนท่ีจะชมวัดถ้ำช้าง
หลังอาหารกลางวันเดินทางยัง วัดตัมปะก์ซีรงิ และซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
ก่อนเดินทางต่อวัดเบซากิ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

บาร็อง ด๊านซ์  BARONG DANCE  เป็นเรือ่งราวการต่อสู้ ระหว่างความชั่วและความดี 
Tempak siring  วัดท่ีคนไทยเรยีกกันว่า วัดน้ำพุศักดิ์ สิทธิ์  หรอื Pura Tirta
Empul ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธ ิ์ ซึ่งน้ำผุดพรายข้ึนมา 
หมู่บ้านคินตามานี ท่ีนีอ่ากาศเย็นตลอดท้ังปี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
วัดเบซากิ Pura Besakih  เป็นวัดท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในบาหลี
คนบาหลียกให้เป็นมารดาแหง่ปวงวิหาร 
Pura Penataraa Agua  สถานท่ีอันศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีทุกๆวันจะมีคนบาหลี
เดินทางมาประกอบพิธทีางศาสนา โดยการแต่งกายพื้ นเมืองท้ังชายหญิง 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

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

วันท่ี 6
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต -
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  

เดินทางข้ึนสู่ตอนเหนอืของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun    
เดินทางชม วัดท่ีสวยงามท่ีสุด Pura Ulun Danu
Bratan  และท่ีท่องเท่ียวสุดฮติ ชม Pura Tanah Lot  หลังรับทานอาหารเย็น
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
20:30      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1  เหนิฟ้าจากสนามบินเดนปาซาร์โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี FD
399
04:55      ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

เขตบดูกุล Bedugul เพื่อไปยัง ทะเลสาบบราตัน Danau Bratan Lake
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun สถานท่ีบูชาแหง่นี้ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17
เพื่อใช้ประกอบ พิธกีรรมของกษัตรย์ิราชวงศ์เม็งวี
Pura Ulun Danu Bratan  เป็นวัดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หนึง่
ของบาหลีมักได้พบภาพวัดแหง่นี้  ใช้ในการโปรโมทการท่องเท่ียวของบาหลี
ตลาดผลไม้ท้องถ่ิน  Candi Kuning Fruit Market
ซึ่งมีผลไม้หลายอย่างให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อทานกัน
เย่ียมชมหมู่บ้าน Jitiluwit ต้ังอยู่บนข้ันไหล่เขาสูง
สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของบาหลีตอนใต้ได้ท่ัว
วิหารทานาล๊อท Pura Tanah Lot 
ซึ่งข้ึนชื่อว่าเป็นสถานท่ีท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในบาหลี
ชมความงามยามพระอาทิตย์ตก 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหารไกล้ทะเลสาบบราตัน
เย็น         ภัตตาคาร 

วันท่ี 6
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต -
สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง



วันท่ี 6
วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลัูนดานบูราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต -
สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
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
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/bali/761
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