บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
ใหม่ท@chaitour
ี่บาหลี 1
โทร. 0 2212 8431 LineปีID:

ปีใหม่ที่บำหลี
เดินทำง : ศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2561 – อังคำรที่ 1 มกรำคม 2562 (5 วัน)

บาหลี เกาะสวรรค์แห่งอินโดนีเซียเต็มไปด้วยที่เที่ยวทางธรรมชาติ ป่าเขา ท้องทะเล และโบราณสถานที่ควรค่าแก่การไปเยือน
วัดอูลวู าตู ที่เป็นหนึ่งในวัดทีเ่ ก่าแก่ที่สุดแห่งบาหลี พร้อมท้องฟ้าสีครามและผืนน้าแห่งท้องทะเลเป็นฉากหลัง
เก็บภาพพระอาทิตย์อัสดงอันงดงาม ณ วัดกลางทะเลทานาล็อท เยือนบุโรพุทโธ ศาสนาสถานมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สัมผัสมนต์ขลังของวัดอูลนั ดานูบราตัน หรือ เทพีแห่งสายน้า ที่ตังตระหง่านริมทะเลสาบบราตัน
ปล่อยกายปล่อยใจไปกับบรรยากาศสุดแสนสงบร่มรื่นของอูบดุ เมืองเล็กๆอันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งบาหลี
เก็บภาพนาขันบันไดที่ว่ากันว่าสวยที่สุดบนเกาะและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019
ใบอนุญำตฯ เลขที่ 11/461

ปี ใหม่ที่บาหลี 2
01. ศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2561

กรุงเทพฯ – เดนปำซำร์ – วัดอูลูวำตู

06.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (ROW D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก
08.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 431 (4.25 ชม. / Breakfast)
14.15 น. ถึง สนามบินงูระไรห์ (Ngurah Rai) กรุงเดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลีที่แฝงไปด้ วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติ สัมผัสกับ
สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบาหลีที่ยงั คงผูกพันอยู่กบั ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างเหนียวแน่น ต้ อนรับท่านด้ วยมาลัย
ดอกไม้ สวยสไตล์บาหลี จากนันน
้ าท่านชม วัดอูลูวาตู (Pura Luhur Uluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในบาหลีที่ถกู สร้ างขึ ้นตรง
ส่วยปลายของหน้ าผาขรุขระบริ เวณหาดอูลวู าตู โดยมีฉากด้ านหลังเป็ นท้ องฟ้ าและผืนน ้าแห่งท้ องทะเล แต่ไฮไลท์สาคัญในการเที่ยว
ชมวัดอูลวู าตูไม่ใช่สถาปั ตยกรรมภายใน แต่เป็ นจุดชมวิวที่อยู่ตรงปลายยอดสุดของหน้ าผาที่ยื่นออกสูท่ ะเลซึ่งอยู่ด้านในสุดของวัด
จากจุดนี ้สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สดุ ในหาดอูลาวาตู
ชม ระบาเคจัก (Kecak Dance) ที่เรี ยกได้ ว่ามีชื่อเสียงที่สดุ ในบาหลี เพราะทุกวันจะมีการแสดงเพีย งรอบเดียว นันคื
้ อก่อนพระ
อาทิตย์ตก โดยเป็ นการตัดตอนมาจากวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ การแสดงจะบอกเล่าเรื่ องราวของพระรามและพลวานรที่ตามไปช่วย
นางสีดาจากทศกัณฐ์ ใช้ คนแสดงมากกว่า 50 คน ที่ใช้ คนแสดงเยอะเนื่องจากพลวานรนัน่ เองที่จะแต่งตัวโดยการนุ่งผ้ าตารางหมาก
รุก และทัดดอกชบาแดงข้ างหูสง่ เสียง “เคจัก” ซึง่ เสมือนเป็ นดนตรี ประกอบการแสดง
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร (Lobster Menu)
ที่พกั ANVAYA BEACH RESORT KUTA (5*) หรื อเทียบเท่า (พัก 4 คืน)

02. เสำร์ที่ 29 ธันวำคม 2561

เดนปำซำร์ – ทะเลสำบบรำตัน – ทำนำล็อท

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชม วัดเมงวี (Mengwi Royal Temple) หรื อ วัดทามันอายุน เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก คาว่า “เมงวี” เป็ นชื่อราชวงศ์ที่
สร้ างวัดนี ้ขึ ้น มีน ้าล้ อมรอบและมีศาลาสวยลอยอยูก่ ลางน ้าที่เรี ยกว่า “อ่างหยก” และสิง่ พิเศษในวัดนี ้คือ ประตูเป็ นอิฐก่อตกแต่งด้ วย
หินสลักเป็ นรูปผีปีศาจด้ วยรูปทรงที่สวยงาม จากนันน
้ าท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ
พร้ อมชมความงดงามของ ทะเลสาบบราตัน (Bratan) กลางหุบเขาที่เบดูกลุ (Bedugul) ที่อยูใ่ นระดับความสูง 4,300 ฟุต จาก
ระดับน ้าทะเล
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม วิหารอูลุน ดานู (Ulun Danu Temple) ตัง้ อยู่บริ เวณกลางนา้ ริ มทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเ ขาไฟสูงทะมึน
วัดนี ้สร้ างตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทังอุ
้ ทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า และมีชื่อเสียงมาก
ในเกาะบาหลี สังเกตจากการมีรูปเจดีย์ของวัดติดอยูด่ ้ านหลังธนบัตรใบละ 50,000 รูเปี ยห์ของอินโดนีเซีย

ปี ใหม่ที่บาหลี 3
จากนันน
้ าท่านชม วัดกลางทะเลทานาล็อท (Tanah Lot) ตังอยู
้ ่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
ชมทัศนียภาพที่งามจับตา ยามอาทิตย์ ลบั ขอบฟ้ า ว่ากัน ว่าวัด นี ้สร้ างโดยดังห์ยัง นิราร์ ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่ 16
เดินทางจากชวามายังบาหลี ระหว่างทางที่รอนแรม ท่านได้ เห็นแสงสว่างพวยพุง่ มาจากชายฝั่ งตะวันตก จึงเดินทางไปที่ดงั กล่าวเพื่อ
เจริ ญสมาธิ
อาหารค่าที่โรงแรม

03. อำทิตย์ที่ 30 ธันวำคม 2561

เดนปำซำร์ – ย้อกยำกำร์ตำ

อาหารเช้ าแบบกล่อง
นาท่านสูส่ นามบิน
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ GA 251 (1.40 ชม. / Refreshment )
07.40 น. ถึง สนามบินย้ อกยาการ์ ต้า (Yogyakarta)
ชม บุโรพุทโธ (Borobudur Temple) หรื อ โบโรบูดูร์ นับเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร์
ประมาณ 120 กว่าปี มาแล้ ว วิหารบุโรพุทโธดูเหมือนดอกบัว อันเป็ นเครื่ องหมายแห่งพุทธศาสนาที่กาลังลอยอยู่ในทะเลสาบ และ
สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่บชู าบวงสรวงบรรพชนของราชวงศ์ไศเลนทร์
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม ปรัมบะนัน (Prambanan) ศาสนสถานฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเกาะชวา ด้ วยปราสาท 3 หลังสร้ างเรี ยงกัน เพื่อบูชาเทพที่
สาคัญของฮินดู ทัง้ 3 องค์ ได้ แก่พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม อีกทังยั
้ งมีปราสาท 3 หลังเล็กที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่สถิตของ
พาหนะของเทพทัง3
้ คือ โคนนทิ ครุฑ และหงส์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

ปี ใหม่ที่บาหลี 4
หลังอาหาร นาท่านสูส่ นามบิน
20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ GA 254 (1.25 ชม. / Refreshment)
23.10 น. ถึง สนามบินงูระไรห์ กรุงเดนปาซาร์
เดินทางกลับเข้ าที่พกั
04. จันทร์ที่ 31 ธันวำคม 2561

เดนปำซำร์ – วัดเบซำกี – อูบุด

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสู่ เชิงเขากุนุงอากุง (Gunung Agung) ที่ประทับของหมู่เทพ ณ ยอดเขาสูงที่สดุ ทางตะวันออก ซึ่งเป็ นทิศที่ศกั ดิ์สิทธิ์ตาม
ตานานของชาวบาหลี ผ่านหมูบ่ ้ านบูกิตจัมบูล (Bukit Jambul) และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของการทานา แบบขันบั
้ นได และภาพมุม
กว้ างสุ ด ลู ก หู ลู ก ตา ที่ ท่ า นจะเห็ น การใช้ ชี วิ ต ที่ เ รี ยบง่ า ย แตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนจากมุ ม ที่ ไ ด้ เห็ น ในเมื อ งใหญ่
ชม วัดเบซากี (Besakih Temple) ศาสนสถานที่แ สดงถึงลักษณะสถาปั ตยกรรมของบาหลีและมีความคล้ ายคลึง เจดีย์ จีน
มีความสูง 5 – 11 ชัน้ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของอาคารแต่ละหลัง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมน ้าพุศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่ชาวฮินดูใช้ ชาระร่างกายก่อนเข้ าประกอบพิธีกรรม ณ ทัมปั คสิริง (Tampak Siring) จากนันน
้ าท่านสู่ หมู่บ้าน
อูบุด (Ubud Village) ให้ ทา่ นเดินเล่นและเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองในเขตหมูบ่ ้ าน ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางเกาะบาหลี ซึง่ มีภมู ิทศั น์อนั งดงาม
ด้ วยบ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหุบเขา และเป็ นหมูบ่ ้ านศิลปะที่ทางการบาหลีสง่ เสริ มให้ ชาวบ้ าน นอกจากนี ้อูบดุ ยังเป็ นดินแดนต้ นกาเนิด
ทางศิลปวัฒนธรรมทังมวลของบาหลี
้
อีกด้ วย
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร เดินทางกลับเดนปาซาร์
ค่าคืนนีร้ ่ วมเฉลิมฉลองส่ งท้ ายปี เก่ า ต้ อนรับปี ใหม่ 2562 HAPPY NEW YEAR 2019

05. อังคำรที่ 1 มกรำคม 2562
อาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนสบายๆ ตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

เดนปำซำร์ – กรุงเทพฯ

ปี ใหม่ที่บาหลี 5
นาท่านสูส่ นามบิน
16.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 432 (4.15 ชม. / Dinner)
19.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้ านด้ วยความสนุกสนานและความประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ

กาหนดการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ บ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตรำค่ำบริกำร
@

ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

@

ชันธุ
้ รกิจ TG เพิ่มเริ่ มต้ น

@

61,000.-บาท
19,000.-บาท
25,000.-บาท

หมายเหตุ: หากผู้เดินทางในคณะ ใช้ ตวั๋ แบบกรุ๊ ป ไม่ครบ 10 ท่าน
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรับราคาค่าตัว๋ ขึ ้น

ปี ใหม่ที่บาหลี 6
อัตรำนีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัว๋ เครื่ องบินตามรายการ สายการบินไทย+สายการบินการูด้าแอร์ ชันทั
้ ศนาจร
ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลี ้ยง ตามรายการ
อัตรานี ้รวมค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นาเทีย่ วโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
ค่าภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50%
8. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลท่านตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
กำรสำรองกำรเดินทำง
1. สารองที่นงั่ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน พร้ อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซา่ และเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท
ส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง

ติดต่อ :

เหมียว / ไปร์ท

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119

