 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 16:21

ทัวร์บาหลี บโุ รพทุ โธ ภเู ขาไฟโบรโม่ 6 วัน 5 คืน บินแอร์เอเชยี
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

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

วัดอูลูวาตู วัดน้ำพุศักด์ ิสิทธ์ ิ วิหารทานาต์ลอต
มหาเจดลียร์บุโรพุทโธ
วัดพราห์มนันท์ พระราชวังน้ำ

ธรรมชาติและการแสดง

ภูเขาไฟโบโม่
หมู่บ้านคินตามณ ี
ชมระบำ Barong dance
ชมระบำคะชักหรอื ระบำลิง
สบายๆช้อป

ตลาดปราบเซียน
ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 6 คน
เดินทาง 7 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

38,700
33,700
30,500
5,800

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู วู าตู - ระบำลิง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดอลู ูวาตู - ระบำลิง
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

04:30 คณะพร้อม ณ สนามบนิ ดอนเมอื ง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
06:15 ออกเดินทางสเู่ กาะบาหลี เที่ยวบินที่ FD 396
11:30 ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนเี ซีย
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และ รับสัมภาระ
ไกด์นำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดอลู วู าตู พร้อมชมระบำลิง
ก่อนจะทานอาหารเย็น แล้วอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Uluwatu Temple หรอื
เป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ตั้ งอยปู่ ลายสดุ บนผาหนิ ชันที่สูงเกือบ 100
เมตร ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
ชมระบำคะชัก หรอื
็ การแสดงเรือ่ งราวตอนหนึง่ จากเรือ่ งรามา
ระบำลิง ระบำที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในบาหลี เปน
ยณะ โดยมีนักร้องชายประสานเสียงกันร้องคำวา่ คะชักๆเป็นทำนองประกอบ
วัดอูลูวาตู
วัดบนหน้าผา

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

บาหลี - ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ศูนย์เครือ่ งงเงิน - ถนนมารโิ อโบโร่

วันที่ 2

บาหลี - ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - ศูนย์เครือ่ งงเงิน - ถนนมารโิ อโบโร่
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

04:45 รถรับจากโรงแรมทีค่ ูต้าไปสง่ ยังสนามบินภาย ในประเทศบาหลี
เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า
07:00 เดินทางสู่ ยอคยากาต้าด้วยสายการบินการดู ้ า
07:20 เดินทางถึงยังสนามบินยอร์คยาการ์ต้า
ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
เวลาที่เมืองยอร์จากาตาร์ จะช้ากวา่ ที่บาหลี 1 ชม.
นำชมพระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ำ และอื่นๆ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Kraton Palace
ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำคา่ ในวังและเครือ่ งใช้ตา่ งกอ่ นที่กษัตรยิ ์ องค์สุดท้ายจะลี้ภัย
พระราชวังน้ำ Water Castle ซึ ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทั่วไป
มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur
เป็นสถปู ขนาดใหญซ่ ึ่งได้ชื่อวา่ เป็นพทุ ธสถานที่ใหญท่ ี่สดุ ในโลก
วัดทางพทุ ธศาสนา ที่อยใู่ นบรเิ วณใกล้เคียงบโุ รพท
ุ โธ คือ วัดปะวน Pawon
ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า
ช้อปปิ้งที่ถนนมาลิโอโบโร Jalan
Malioboro อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเราที่ถือวา่ ขึ้นชื่อของเมือง ยอกยาการ์ต้า
พระราชวังสุลต่าน

อาหาร
ที่พัก

Set Box จากโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
The 1O1 Yogyakarta Tugu Hotel หรอื Harper Mangkubumi Hotel
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4
เช้า

วันที่ 3
ยอร์คยาการ์ต้า - สรุ าบายา่
การเดินทาง

ช่วงเช้า+ช่วงบ่าย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชม วัดพราห์มนันต์
มรดกโลกอีกแหง่ หนึง่ ของอินโดนเี ซีย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบินยอร์คยาการ์ต้า เพื่อบินสู่สุราบายา่
ถึงสุราบายา่ นำเข้าเช็คอินที่พักกอ่ นที่จะไปรับประทานอาหารเย็น
16:05 เหนิ ฟ้ าสเู่ ดินทางสสู่ ุราบายา่ โดยสายการ Lion Air เที่ยวบิน IW 1812
17:15 ถึงสนามบินสุราบายา่ / นำทา่ นเดินทางสโู่ รงแรม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ได้รับการยกยอ่ งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991
หมู่วิหารแหง่ ปรัมบานันของฮนิ ดู
วัดพราห์มนันต์

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Cafe Lava Bromo Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว+
เช้า

ภูเขาไฟโบรโม่ - บาหลี

วันที่ 4

ภูเขาไฟโบรโม่ - บาหลี
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เช้าตรู่ เดินทางสจู่ ุดวิวชม Penanjakan ด้วยรถ 4WD
พร้อมทานอาหารเช้าแบบปิกนคิ เดินทางตอ่ ยังภูเขาไฟโบรโม่
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก หากมีเวลานำทา่ นซิต้ ที ั วร์
หลังอาหารเวลาสมควรนำเดินทางสสู่ นามบินเพื่อเดินทางกลับสบู่ าหลี เมื่อถึงบาหลี
เดินทางยังหาดจิมบารัน เพื่อรับทานอาหารเย็น
18:50 เหนิ ฟ้ าสู่ เดินทางสู่เกาะบาหลี โดย Air Asia X เที่ยวบิน XT 7624
20:50 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินงูระห์ไรน์ เดนพาร์ซาร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Penanjakan เดินทางด้วยรถ 4WD ถา่ ยภาพกันตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิว
จากจุด ชมวิวท่านจะได้เหน็ ภูเขาไฟโบรโม่ ยังไม่ดับ ภูเขาไฟบาต๊อก
และไกลๆเป็นภูเขาไฟเมราปียังไม่ดับ
ภูเขาไฟโบรโม่ โดยการขี่ม้าและเดินบันไดขึ้ นไปอีกราวๆ 200
ขั้ นขึ้นไปชมปากปลอ่ งภูเขาไฟที่ยังไมด่ ั บ
**หากมีเวลา และเที่ยวตอ่ ...สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินสรุ าบายา่
เพื่อเดินทางสยู่ ั งบาหลี
จุดชมวิว

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร Jimbaran

Aston Kuta Hotel & Residence หรอื The Kuta Playa Hotel and Villas
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

บาหลี - บารองด๊านซ์ - วัดตัมปะก์ซีรงิ - ช้อบสนิ ค้าพื้นเมือง - วัดเบซากิ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า เดินทางสชู่ มการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บารอ็ ง ด๊านซ์
กอ่ นที่จะชมวัดถ้ำช้าง
หลังอาหารกลางวันเดินทางยัง วัดตัมปะก์ซีรงิ และซื้อสินค้าพื้นเมือง
กอ่ นเดินทางตอ่ วัดเบซากิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

BARONG DANCE เป็นเรือ่ งราวการตอ่ ส้ รู ะหวา่ งความชัว่ และความดี
Tempak siring วัดที่คนไทยเรยี กกันวา่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรอื Pura Tirta
Empul ในวัดจะมีบอ่ น้ำศักด์ สิ ิทธ์ ซิ ึ่งน้ำผดุ พรายขึ้นมา
หมบู่ ้ านคินตามานี ที่นอี่ ากาศเย็นตลอดทั้ งปี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
วัดเบซากิ Pura Besakih เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในบาหลี
คนบาหลียกให้เป็นมารดาแหง่ ปวงวิหาร
Pura Penataraa Agua สถานที่อันศักด์ สิ ิทธ์ ทิ ่ที ุกๆวันจะมีคนบาหลี
เดินทางมาประกอบพิธที างศาสนา โดยการแตง่ กายพื้นเมืองทั้ งชายหญิง
บาร ็อง ด๊านซ์

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 6

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

วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลู ั นดานบู ราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 6

วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลู ั นดานบู ราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย+เย็น

เดินทางขึ้นสตู่ อนเหนอื ของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun
เดินทางชม วัดที่สวยงามที่สุด Pura Ulun Danu
Bratan และที่ทอ่ งเที่ยวสุดฮติ ชม Pura Tanah Lot หลังรับทานอาหารเย็น
เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบิน
20:30 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:35+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเดนปาซาร์โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD
399
04:55 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

เขตบดกู ลุ Bedugul เพื่อไปยัง ทะเลสาบบราตัน Danau Bratan Lake
วัดเม็งวี หรอื Pura Taman Ayun สถานที่บูชาแหง่ นี้สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 17
เพื่อใช้ประกอบ พิธกี รรมของกษัตรยิ ์ ราชวงศ์เม็งวี
Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแหง่ หนึง่
ของบาหลีมักได้พบภาพวัดแหง่ นี้ ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของบาหลี
ตลาดผลไม้ท้องถิ่น Candi Kuning Fruit Market
ซึ่งมีผลไม้หลายอยา่ งให้ทกุ ทา่ นได้เลือกซื้อทานกัน
เยี่ยมชมหมบู่ ้ าน Jitiluwit ตั้ งอยบู่ นขั้ นไหลเ่ ขาสงู
สามารถมองเหน็ ทิวทัศน์ของบาหลีตอนใต้ได้ทั่ว
วิหารทานาล๊อท Pura Tanah Lot
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่ถี ูกถ่ายภาพมากที่สุดในบาหลี
ชมความงามยามพระอาทิตย์ตก
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหารไกล้ทะเลสาบบราตัน
ภัตตาคาร

วันที่ 6

วัดเม็งวี - ทะเลสาบบราตัน - วัดอลู ั นดานบู ราตัน - ตลาดผลไม้จันดี กูนงิ - วิหารทานาห์ลอต สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินดอนเมือง

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เดู ินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

