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AVPB-003T 

4D/3N BALI JOGJAKARTA DISCOVER 

Validity : Immediately – September 30,2018 

Itinerary : 
 

Day 1 : Bali Arrival - Bali Southern (-, -, D) 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาหลี หลังผา่นพิธีการทางสนามบนิ มีเจ้าหน้าท่ี

มาคอยดูแลต้อนรับท่านที่อาคารผูโ้ดยสารขาเข้า // เริ่มเดินทางโดยน าท่านเข้าชมวัด

ฮินดูอันเก่าแกแ่ละเป็นที่นิยมที่สุดของชาวบาหลี “วัดอูลวูาตู” Uluwatu Temple วัดนี้ตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของบาหล ีและท่านจะได้สัมผัสกบัความงามของอาทิตย์อัศดง และความ

งามของมหาสมุทรอินเดีย และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเต้นร าพื้นเมืองของชาว

บาหลี ที่เรียกว่า “Kecak Dance” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่าน จมิบาราน เพ่ือรับประทาน

อาหารเย็น แบบ บาบคีิวอาหารทะเล และน าท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 

 

Day 2 : F/D Barong - Kintamani Tour (B, L, D) 

อาหารเช้าภายในโรงแรม รายการทวัร์เตม็วัน ท่านจะได้รื่นรมยก์ับการแสดง

โชวร์ะบ าพ้ืนเมือง Barong Dance” อันตื่นตาตื่นใจ พร้อมกันน้ียังน าทา่นชมหมู่บ้านที่มี

ชื่อเสียงในด้านต่างๆ อาทิ “Celuk” หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเงิน, “Kemenuh” หมู่บ้าน

ที่มีฝีมือด้านงานแกะสลักไม,้ “Ubud” แหล่งก าเนิดศิลปินที่มีชื่อสยีงของชาวบาหลี ซึ่งยัง

รวมถึงการเยยีมชมวัดที่มีชื่อเสียงทางการรกัษาด้วยน้ าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อว่า วัด 

Tampaksiring Holy spring temple . อาหารกลางวันแบบบุฟเฟท์อาหารพืน้เมือง และอาหาร

เย็นเป็นอาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับสูท่ี่พัก 
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Day 3 :Bali – Jogjakarta - Borobudur (B, L, D) 

Check out ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อเดินทางสู่สนามบิน มุ่งหน้าสู่ Jogjakarta. อาหารเช้าเส

ริฟแบบอาหารกล่องระหว่างเดินทางไปสนามบิน เมื่อถึงมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัท่านที่

สนามบิน จากนั้นน าท่านชมเมืองโดยรอบ แวะเยียมชมวัดที่มชีื่อเสียงทางฮินดู วัด 

Prambanan Hindu Temple. หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเก่า Kotagede ซึ่งปัจจุบันมี

ชื่อเสียงและเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมผลติเครื่องเงิน ต่อด้วยพระราชวังของ

สุลต่าน แห่งYogyakarta แวะพกัรับประทานอาหารที่ภตัตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเยี่ยม

ชมโรงงานผ้าบาติก เพื่อจับจ่ายซื้อของฝากที่มีชื่อสียงของอินโดนิเซีย เดินทางต่อไป

ท่ีBorobudur, วัดของชาวพุทธ ซึ่งตั้งโดดเด่นบนเนินเขามองเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจี 

จากนั้นน าท่านรับประทานอาหารเย็น (อาหารจีน) แลว้กลับสู่ที่พัก 

 

Day 4 : Departure (B,- , -) 

อาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย ... จบรายการท่องเท่ียวด้วยความประทับใจและมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริม่ตน้ที ่12,999.- บาทตอ่ทา่น  

** เดินทางขั้นต่ า 2 ท่านขึ้นไป 
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อตัรานีไ้มร่วม : 

- ตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน ในทุกเส้นทางการบินInternational / Domestic Air 

Ticket & Airport Tax 

- ค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ 

- ค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

- ค่ายกกระเป๋า 

- ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เชน่ ค่าซกัรดี , ค่าโทรศพัท์ และค่ากจิกรรมอื่นๆที่ไม่ได้

ระบุในรายการ 

 

 

 

 

 

 

 อตัรานีร้วม : 

 ที่พักโรงแรมมาตรฐาน ตามจ านวนคืนทีร่ะบุในรายการ (1ห้องพัก 2 

ท่าน) 

 ห้องพัก 2 คืน ทิ ่Bali 

 ห้องพัก 1 คืน ที ่Jokjakatar 

 อาหารเช้าภายในโรงแรม 

 อาหารเท่ียงและเย็นตามที่ระบุในรายการรวมน้ าชา และน้ าเปล่า 

 รายการทวัร ์และรถรบัส่งตามรายการ 

 ค่าบริจาคและคา่เข้าตามสถานทีต่่างๆที่ระบใุนรายการ 

 ไกด์คอยดแูลตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ) 

 ภาษีและค่าบริการ 
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