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ชัยทัวร์  
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

บาหล ีเกาะนูซา เปนิดา  
เดินทาง : อังคารที่ 3 – พุธที่ 7 ธันวาคม 2562 (5 วัน) 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 
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01. อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562                    กรุงเทพฯ – เดนปาซาร ์– วัดทานาล็อท 
 

06.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) ประตทูางเข้าที่ 2 
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
08.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 431 (4.25 ชม. / Breakfast) 
14.15 น.    ถึง สนามบินงรูะไรห์ (Ngurah Rai) กรุงเดนปาซาร์ เมืองหลวงของเกาะบาหลทีี่แฝงไปด้วยเสนห์่แหง่
ธรรมชาติ สมัผสักบัสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบาหลทีี่ยงัคงผกูพนัอยูก่บัประเพณีและวฒันธรรมเก่าแก่อยา่งเหนียว
แนน่ ต้อนรับทา่นด้วยมาลยัดอกไม้สวยสไตล์บาหลี จากนัน้น าทา่นชม วดักลางทะเลทานาล็อท (Tanah Lot) วดัแหง่นี ้
ตัง้อยูเ่หนือผืนดินบนแทน่หินซึง่เกิดจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ ชมทศันียภาพทีง่ามจบัตา ยามอาทิตย์ลบัขอบฟ้า  
วา่กนัวา่วดัแหง่นีส้ร้างโดยดงัห์ยงั นิราร์ตา นกับวชพราหมณ์สมยัศตวรรษที่ 16  ซึง่เดินทางจากชวามายงับาหล ีระหว่างทาง
ที่รอนแรม นิราร์ตาได้เห็นแสงสวา่งพวยพุง่มาจากชายฝ่ังตะวนัตก จึงเดินทางไปท่ีดงักลา่วเพื่อเจริญสมาธิ  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    ANVAYA BEACH RESORT KUTA (5*)    หรือเทียบเทา่    (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. พุธที่ 4 ธันวาคม 2562         เดนปาซาร์ – เกาะนูซา เปนิดา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นนัง่เรือสปีดโบ้ทสู ่เกาะนูซา เปนิดา (Nusa Penida) (45 นาที) เกาะเลก็ๆ ที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานกกักนันกัโทษมาก่อน แต่ใน
ปัจจุบนัถือเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว  เนื่องจากบรรยากาศที่เงียบสงบและเหมาะกับการด าน า้ หรือเล่นโต้คลื่น 
นอกจากนีย้งัมีจุดชมวิวธรรมชาติอนัสวยงามและแปลกตา น าท่านไปยงั Kelingking Beach จุดชมวิวแห่งแรกที่บริเวณหน้าผาใกล้
ชายหาดมีรูปร่างคล้ายไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ก าลงัอ้าปากอยูใ่นทะเล ถือเป็นความแปลกธรรมชาติรังสรรค์ขึน้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

น าท่านสู ่Angel’s Billabong แอ่งน า้ธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นซดักดัเซาะก้อนหินเข้ามาจนน า้เข้ามาขงัอยู่ภายใน ถือเป็นอีกจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมของเกาะ จากนัน้น าท่านสู่ Broken Beach บริเวณที่หินถูกน า้กัดเซาะจนเป็นรูโหว่ตรงกลางท าให้กลายเป็นสะพานหิน
ธรรมชาติบวกกับน า้ทะเลสีฟ้าใสที่ตัดกับสะพานหินสี เ ข้ม ท าให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวและถ่ายรูปที่ ไม่ควรพลาด  
สมควรแก่เวลา น าทา่นนัง่เรือกลบัสูเ่กาะบาหลี 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

03. พฤหัสบดทีี่ 5 ธันวาคม 2562                       เดนปาซาร์ – อูบุด 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บ้านโทปาติ (Tohpati Village) (51 กม. / 1.30 ชม.) ศูนย์กลางผลิตผ้าบาติก (Batik)  สินค้าขึน้ช่ือของบาหล ี 
น าชมขัน้ตอนการผลติผ้าบาติกตัง้แตแ่รกไปจนถงึรูปแบบ และสสีนัของผ้า ค าวา่บาติก หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นค าในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มี
ลวดลายที่เป็นจุด ค าว่า “ ติก ” มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็กๆ ดงันัน้ค า ว่าบาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็น
จุดๆ ด่างๆ  ความโดดเด่นของผ้าบาติกอยู่ที่สีและลวดลายอนัคมชดัของภาพที่สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างทัง้ถ่ินที่มา วฒันธรรม
ความเป็นอยู่ ธรรมชาติ เอกลกัษณ์ของแหล่งผลิต หรือกระทัง่ความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถ่ินนัน้ๆ ซึ่งมีกรรมวิธีที่ซบัซ้อนอยู่หลาย
กระบวนการทัง้พิมพ์เทียน แต้มส ีระบายส ีย้อมส ี  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่วดัอลุูนดานู (Ulun Danu Temple) (65 กม. / 2 ชม.) ตัง้อยูบ่ริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงู
ทะมนึ วดันีส้ร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ท าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทวี ดาน ูเทพแหง่สายน า้ และมช่ืีอเสยีง
มากในเกาะบาหล ี สงัเกตจากการมีรูปเจดย์ีของวดัตดิอยูด้่านหลงัธนบตัรใบละ 50,000 รูเปียห์ของอินโดนีเซยี จากนัน้ให้ทา่นได้ถา่ยรูป
กบั ประตูฮันดารา (Handara Gate) ทีส่ร้างขึน้ในแบบศิลปะฮินด ู และมีความเช่ือวา่เป็นเส้นทางสูค่วามสงบสขุ ถือเป็นอีกหนึง่จดุ
ถ่ายรูปยอดนิยมที่ไมค่วรพลาด  จากนัน้น าทา่นสู ่วดัดาเลม ทามัน คาจา (Pura Dalem Taman Kaja) (47 กม. / 1.30 ชม.) 

น าทา่นชม  ระบ าเคจัก (Kecak Dance) ที่เรียกได้วา่มีช่ือเสยีงทีส่ดุในบาหล ีเพราะทกุวนัจะมีการแสดงเพียงรอบเดยีว นัน้คือก่อนพระ
อาทิตย์ตก โดยเป็นการตดัตอนมาจากวรรณคดเีร่ืองรามเกียรติ์ การแสดงจะบอกเลา่เร่ืองราวของพระรามและพลวานรท่ีตามไปชว่ยนาง
สดีาจากทศกณัฐ์ ใช้คนแสดงมากกวา่ 50 คน ที่ใช้คนแสดงเยอะเนื่องจากพลวานรนัน่เองที่จะแตง่ตวัโดยการนุง่ผ้าตารางหมากรุก และ
ทดัดอกชบาแดงข้างหสูง่เสยีง “เคจกั” ซึง่เสมือนเป็นดนตรีประกอบการแสดง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    MAYA UBUD RESORT & SPA (5*)  หรือเทียบเทา่  (พกั 2 คืน) 
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04. ศุกรท์ี่ 6 ธันวาคม 2562       วัดตีร์ตา เอมปูล – ตีร์ตา กังกา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู ่วัดตีร์ตา เอ็มปูล (Tirta Empul) (13 กม. / 30 นาที) หรือวดัน า้พศุกัดิ์สิทธ์ิ เนื่องจากมีบ่อน า้พใุสสะอาดที่ผดุขึน้
จากใต้ดิน ซึง่มีต้นน า้มาจากภเูขาไฟ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ที่มีความเช่ือว่าถ้าได้มาอาบน า้ที่นี่จะเป็นสิริมงคล 
ขบัไลส่ิง่ไมด่ี และช่วยรักษาโรคตา่งๆ ได้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ตีร์ตากังกา (Tirta Gangga) (52 กม. / 1.30 ชม.) พระราชวงัเก่าที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1948 เป็นสวนส าราญริมน า้
ของเหลา่ราชาในอดีต แตใ่นปีค.ศ. 1963 ภเูขาไฟอากงุเกิดระเบิด ท าให้ที่น่ีได้รับความเสยีหายเป็นอยา่งมาก และได้รับการ
บรูณะขึน้มาใหม ่จนเป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเทีย่วยอดนิยมของบาหล ีภายในเป็นสวนสวยสไตล์บาหล ีและทางเดินหินกลาง
น า้พร้อมเหลา่ปลาคราฟแหวกวา่ยทา่มกลางน า้ใสแจ๋ว 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562                 อูบุด – เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นชม นาข้าวขัน้บนัไดเตกาลาลัง (Tegalalang Rice Turrace) (9 กม. / 30 นาท)ี เป็นการท านาข้าวที่บกุเบิกโดยชาว
บาหลมีาตัง้แตส่มยัโบราณ เนื่องจากภมูิประเทศสว่นใหญ่ของบาหลเีป็นเทือกเขา จงึต้องมีการท าเกษตรกรรมในรูปแบบนี ้
ประโยชน์อีกอยา่งหนึง่ของการท านาขัน้บนัไดคือ ช่วยป้องกนัไมใ่ห้ดินถลม่ลงมา จากนัน้น าทา่นสู ่บาหลีสวิงค์ (Bali 

Swing) จดุกิจกรรมอนัสนกุสนาน ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนัง่ชิงช้าทีม่ีความสงูและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งนัง่
ชิงช้าโดยมีฉากหลงัเป็นธรรมชาติอนัสวยงาม และในบริเวณใกล้กนัก็มีจดุชมววิให้ทา่นได้ถ่ายรูปสวยงามมากมาย 
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

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

หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้บ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ทา่นละ (ผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น) 36,500.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ 15,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้มร่วมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG) 
  03 DEC TG 431 BKK – DPS 08.50 – 14.15 
  07 DEC TG 432 DPS – BKK 16.10 – 19.25 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 18,000.-บาท ถึง 23,000.-บาท 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 44,000.-บาท ถึง 48,000.-บาท 
- คา่ภาษีน า้มนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
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อัตรานี้รวม               
1. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  

2. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  

3. คา่ทิปพนกังานขบัรถ / มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน   

4. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    

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

6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 4,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 2,500,000 บาท  
- ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ า่กวา่ 16 ปี หรือ อายมุากกวา่ 75 ปี ความคุ้มครอง 50% จากวงเงินข้างต้น 

7. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  
 

 

อัตรานี้ไมร่วม     

 1.    คา่ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย 
 2.    คา่หนงัสอืเดินทาง  

  3.    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 
  

การส ารองการเดนิทาง      

           - ช าระมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่าย 
              ตามที่เกิดขึน้จริง 

 

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

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 
www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

