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บาหล ีเกาะสวรรค์แห่งอินโดนีเซียเต็มไปด้วยที่เที่ยวทางธรรมชาติ ป่าเขา ท้องทะเล และโบราณสถานที่ควรค่าแก่การไปเยือน 

วดัอูลวูาตู ที่เปน็หนึ่งในวัดทีเ่ก่าแก่ที่สุดแห่งบาหลี พร้อมท้องฟ้าสีครามและผืนน ้าแห่งท้องทะเลเป็นฉากหลัง 

เก็บภาพพระอาทิตย์อัสดงอนังดงาม ณ วัดกลางทะเลทานาลอ็ท เยือนบุโรพทุโธ ศาสนาสถานมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สัมผัสมนต์ขลังของวัดอูลนัดานบูราตนั หรือ เทพีแห่งสายน ้า ที่ตั งตระหง่านริมทะเลสาบบราตัน  

ปล่อยกายปล่อยใจไปกับบรรยากาศสุดแสนสงบร่มรื่นของอบูดุ เมืองเล็กๆอันเป็นศนูย์กลางวัฒนธรรมแห่งบาหลี 

เก็บภาพนาขั นบันไดที่ว่ากันว่าสวยที่สุดบนเกาะและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

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

                           

 ใบอนญุำตฯ เลขที่ 11/461 
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 01. ศุกรท์ี่ 28 ธันวำคม 2561                     กรุงเทพฯ – เดนปำซำร ์– วัดอูลูวำต ู
 

06.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
08.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 431 (4.25 ชม. / Breakfast) 
14.15 น. ถึง สนามบินงรูะไรห์ (Ngurah Rai) กรุงเดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลทีี่แฝงไปด้วยเสนห์่แหง่ธรรมชาติ สมัผสักบั
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาหลีที่ยงัคงผูกพนัอยู่กบัประเพณีและวฒันธรรมเก่าแก่อย่างเหนียวแน่น  ต้อนรับท่านด้วยมาลยั
ดอกไม้สวยสไตล์บาหลี จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวาตู (Pura Luhur Uluwatu) หนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สดุในบาหลีที่ถกูสร้างขึน้ตรง
สว่ยปลายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอลูวูาต ูโดยมีฉากด้านหลงัเป็นท้องฟ้าและผืนน า้แหง่ท้องทะเล แตไ่ฮไลท์ส าคญัในการเที่ยว
ชมวดัอลูวูาตไูมใ่ช่สถาปัตยกรรมภายใน แตเ่ป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงปลายยอดสดุของหน้าผาที่ยื่นออกสูท่ะเลซึ่งอยู่ด้านในสดุของวดั 
จากจดุนีส้ามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สดุในหาดอลูาวาตู 
ชม ระบ าเคจัก (Kecak Dance) ที่เรียกได้ว่ามีช่ือเสียงที่สดุในบาหลี เพราะทกุวนัจะมีการแสดงเพียงรอบเดียว นัน้คือก่อนพระ
อาทิตย์ตก โดยเป็นการตดัตอนมาจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ การแสดงจะบอกเลา่เร่ืองราวของพระรามและพลวานรท่ีตามไปช่วย
นางสดีาจากทศกณัฐ์ ใช้คนแสดงมากกวา่ 50 คน ท่ีใช้คนแสดงเยอะเนื่องจากพลวานรนัน่เองที่จะแตง่ตวัโดยการนุ่งผ้าตารางหมาก
รุก และทดัดอกชบาแดงข้างหสูง่เสยีง “เคจกั” ซึง่เสมือนเป็นดนตรีประกอบการแสดง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร (Lobster Menu) 

ที่พกั    ANVAYA BEACH RESORT KUTA (5*)   หรือเทียบเทา่   (พกั 4 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 02. เสำร์ที่ 29 ธันวำคม 2561       เดนปำซำร์ – ทะเลสำบบรำตัน – ทำนำล็อท 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม วดัเมงวี (Mengwi Royal Temple) หรือ วดัทามนัอายนุ เป็นวดัที่มีช่ือเสยีงและเกา่แก่มาก ค าวา่ “เมงว”ี เป็นช่ือราชวงศ์ที่
สร้างวดันีข้ึน้ มีน า้ล้อมรอบและมศีาลาสวยลอยอยูก่ลางน า้ที่เรียกวา่ “อา่งหยก” และสิง่พิเศษในวดันีค้ือ ประตเูป็นอิฐก่อตกแตง่ด้วย
หินสลกัเป็นรูปผีปีศาจด้วยรูปทรงที่สวยงาม จากนัน้น าทา่นสมัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ 
พร้อมชมความงดงามของ ทะเลสาบบราตัน (Bratan) กลางหบุเขาที่เบดกูลุ (Bedugul) ที่อยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟตุ จาก
ระดบัน า้ทะเล  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ชม วิหารอูลุนดานู (Ulun Danu Temple) ตัง้อยู่บริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน  
วดันีส้ร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ท าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินด ูรวมทัง้อทุิศแดเ่ทวี ดาน ูเทพแหง่สายน า้ และมีช่ือเสยีงมาก
ในเกาะบาหล ีสงัเกตจากการมีรูปเจดีย์ของวดัติดอยูด้่านหลงัธนบตัรใบละ 50,000 รูเปียห์ของอินโดนีเซีย  
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จากนัน้น าท่านชม วัดกลางทะเลทานาล็อท (Tanah Lot) ตัง้อยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื่น  
ชมทัศนียภาพที่งามจับตา ยามอาทิตย์ลบัขอบฟ้า ว่ากันว่าวดันีส้ร้างโดยดงัห์ยัง นิราร์ตา นักบวชพราหมณ์สมยัศตวรรษที่ 16 
เดินทางจากชวามายงับาหล ีระหวา่งทางที่รอนแรม ทา่นได้เห็นแสงสวา่งพวยพุง่มาจากชายฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ีดงักลา่วเพื่อ
เจริญสมาธิ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03. อำทติยท์ี่ 30 ธันวำคม 2561                       เดนปำซำร์ – ย้อกยำกำร์ตำ 

อาหารเช้าแบบกลอ่ง 

น าทา่นสูส่นามบิน 
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ GA 251 (1.40 ชม. / Refreshment ) 
07.40 น. ถึง สนามบินย้อกยาการ์ต้า (Yogyakarta)  
ชม บุโรพุทโธ (Borobudur Temple) หรือ โบโรบูดูร์ นบัเป็นสิ่งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ไศเลนทร์
ประมาณ 120 กว่าปีมาแล้ว วิหารบโุรพทุโธดเูหมือนดอกบวั อนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งพทุธศาสนาที่ก าลงัลอยอยู่ในทะเลสาบ และ
สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีบชูาบวงสรวงบรรพชนของราชวงศ์ไศเลนทร์  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชม ปรัมบะนัน (Prambanan) ศาสนสถานฮินดทูี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเกาะชวา ด้วยปราสาท 3 หลงัสร้างเรียงกนั เพื่อบชูาเทพท่ี
ส าคญัของฮินด ูทัง้ 3 องค์ ได้แก่พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม อีกทัง้ยงัมีปราสาท 3 หลงัเลก็ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีสถิตของ
พาหนะของเทพทัง้3 คือ โคนนทิ ครุฑ และหงส์   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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หลงัอาหาร น าทา่นสูส่นามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ GA 254 (1.25 ชม. / Refreshment) 

23.10 น. ถึง สนามบินงรูะไรห์ กรุงเดนปาซาร์ 

เดินทางกลบัเข้าที่พกั 
 

 04. จันทรท์ี่ 31 ธันวำคม 2561              เดนปำซำร์ – วัดเบซำกี – อูบุด 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าทา่นสู ่เชิงเขากุนุงอากุง (Gunung Agung) ท่ีประทบัของหมู่เทพ ณ ยอดเขาสงูท่ีสดุทางตะวนัออก ซึ่งเป็นทิศท่ีศกัดิ์สิทธ์ิตาม
ต านานของชาวบาหล ีผา่นหมูบ้่านบกิูตจมับลู (Bukit Jambul) และวิวทิวทศัน์ที่สวยงามของการท านา แบบขัน้บนัได และภาพมมุ
ก ว้ า งสุดลูกหูลูกตา  ที่ ท่ านจะ เห็ นการ ใ ช้ ชี วิ ตที่ เ รี ยบง่ าย  แตกต่ า งอย่ า งชัด เ จนจากมุมที่ ไ ด้ เ ห็ น ใน เมื อ ง ใหญ่  
ชม วัดเบซากี (Besakih Temple) ศาสนสถานที่แสดงถึงลกัษณะสถาปัตยกรรมของบาหลีและมีความคล้ายคลึง เจดีย์จีน  
มีความสงู 5 – 11 ชัน้ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของอาคารแตล่ะหลงั  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมน า้พศุกัดิ์สทิธ์ิท่ีชาวฮินดใูช้ช าระร่างกายก่อนเข้าประกอบพิธีกรรม ณ  ทัมปัคสิริง  (Tampak Siring) จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้าน
อูบุด  (Ubud Village) ให้ทา่นเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองในเขตหมูบ้่าน ที่ตัง้อยูใ่จกลางเกาะบาหล ีซึง่มีภมูิทศัน์อนังดงาม
ด้วยบ้านเรือนท่ีตัง้อยูใ่นหบุเขา และเป็นหมูบ้่านศิลปะท่ีทางการบาหลสีง่เสริมให้ชาวบ้าน นอกจากนีอ้บูดุยงัเป็นดินแดนต้นก าเนิด
ทางศิลปวฒันธรรมทัง้มวลของบาหลีอีกด้วย 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางกลบัเดนปาซาร์ 

ค ่าคืนนีร่้วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562  HAPPY NEW YEAR 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05. อังคำรที่ 1 มกรำคม 2562                    เดนปำซำร์ – กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นสบายๆ ตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
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น าทา่นสูส่นามบิน 
16.10 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 432 (4.15 ชม. / Dinner) 
19.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 
    - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและความประทบัใจยิ่ง  
 

หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้บ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อตัรำคำ่บรกิำร  

@ ท่านละ 61,000.-บาท       

@ พกัเด่ียว เพ่ิม 19,000.-บาท 

@ ชัน้ธุรกิจ TG เพ่ิมเร่ิมต้น 25,000.-บาท 
 

หมายเหตุ:  หากผู้ เดินทางในคณะ ใช้ตัว๋แบบกรุ๊ป ไมค่รบ 10 ท่าน 
                   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ปรับราคาคา่ตัว๋ขึน้   
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อตัรำนีร้วม               

1. ตัว๋เคร่ืองบินตามรายการ สายการบินไทย+สายการบินการูด้าแอร์ ชัน้ทศันาจร  

2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  

3. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  

4. อตัรานีร้วมคา่ทิปพนกังานขบัรถ / มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน   

5. น าเทีย่วโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    

6. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม)  

7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ผู้ เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  หรือ อาย ุ75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลอื  50%  

8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
 

 

อตัรำนีไ้มร่วม     

 1.    คา่หนงัสอืเดินทาง  
  2.    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 
  

กำรส ำรองกำรเดนิทำง     

1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซา่และเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท   
       สว่นท่ีเหลอืกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

2.  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

 
 
 
 
 

www.chaitour.co.th 

 

ติดตอ่  :    เหมียว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124  

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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