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บาหลี รีทรีต 

ผ่อนคลายกายใจดว้ยเสน่หแ์หง่เกาะสวรรค ์
ล่องเรือโบราณ “จังโกลาน” ชมฝูงโลมา 

เยอืน“จาตลูีวีห”์ชมมรดกโลกทุง่นาขั้นบนัได 
วันที ่26 – 30 เมษายน พ.ศ.2566 (5 วัน 4 คืน) 

สายการบนิไทย 
สุขนิยมทัวรช์วนคุณผ่อนคลายกับการเยอืนเกาะสวรรค ์บาหลี ดินแดนแห่ง

ความเช่ือและธรรมชาติอันงดงามในคอนเซ็ปต ์“RETREAT” กับกิจกรรมทีช่่วย
ผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจิตใจ 

 เที่ยว วัดสวยบนเกาะบาหลี สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมสวยและมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  
 ล่องเรือโบราณ “จังโกลาน” ชมความนา่รกัของฝูงโลมาตามธรรมชาติที่ชายหาดโลวิน่าอนัเงยีบสงบ 
 น่ังรถคลาสสคิเปิดประทุน เยือน มรดกโลกหมู่บ้านจาตลีูวหี ์ชมความงดงามของระเบียงนาขัน้บันไดที่ใช้
ระบบการจดัการแบบ SUBAK SYSTEM ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ 
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 พกัผ่อนสบายๆ ในรีสอรท์ท่ีหาดทรายด า 1 คืน โรงแรมหรู 5 ดาว ใจกลางกตูา 2 คืน และ ที่พกัสไตลบ์ตูิค ในออ้มกอด
ธรรมชาติแห่งขนุเขาและนาขัน้บนัไดที่อบูดุ 1 คืน 
 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – เดนพาซาร ์– วดัอูลูวาต ู    (1) 

 
06.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H 

 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่สขุนยิมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
08.50 น.  น าท่านเหินฟา้สู่เมือง เดนพาซาร ์ประเทศอินโดนีเซีย โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 431  

   ...เวลาท้องถ่ิน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง… 
14.15 น. เดินทางถงึ สนามบิน NGURAH RAI เดนพาซาร ์เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ออกเดินทางมุง่หนา้สู่ 

วัดอลููวาตู (PURA ULUWATU) วดัที่ตัง้อยู่บนสดุปลายหนา้ผาที่
สงูตระหงา่นเหนือมหาสมทุรอินเดีย เป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเล
ที่ชาวบาหลีแทบทกุคนเคารพบชูา หากเวลาเอือ้อ านวยชมระบ า
ไฟ KECAK FIRE DANCE นีเ้ป็นการแสดงที่ปรบัมาจากการรา่ย
ร  าประจ าดัง้เดิมของบาหลี โดย WAYAN LIMBAK รว่มกบัจิตรกร
ชาวเยอรมนัชื่อ WALTER SPIES คิดคน้ และปรบัปรุงการรา่ยร  านี ้
ในปีค.ศ.1930 ซึ่งเป็นการรา่ยร  าที่มีการใชไ้ฟมาประกอบ และเดนิเรื่องดว้ยวรรณกรรมฮินดเูรื่องรามายณะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั ANVAYA KUTA RESORT ***** หรือเทยีบเทา่  

วันทีส่องของการเดนิทาง  ปุระเบซากี – ภูเขาไฟคนิตามณี – ทานาล็อต      (2)  
    
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ปุระเบซากี (PURA BESAKIH) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นวดัที่มีความส าคญัและใหญ่ที่สดุของเกาะบาหลี ภายในประกอบไปดว้ยวดัเล็กๆ 
กว่า 30 วดั ซึ่งมีความส าคญัตา่งกนั ท่านจะไดพ้บเห็นชาวบาหลี เดินทางมาประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 
และธรรมเนียมการแต่งกา  ยแบบทอ้งถิ่น รวมถึงการเทินของบนศีรษะ ซึง่เป็นภาพท่ีสวยงามของชาวบาหลี 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านภูเขาไฟคินตามณี ที่มคีวามสวยงาม ตัง้อยู่รมิปากปล่องภเูขาไฟ
กนุงุ บาตรู ์มีทะเลสาบบาตรู ์และภเูขาไฟกนุงุบาตรูเ์ป็นฉากหลงั เป็นจดุชมววิที่สวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี 
อากาศเย็นสบาย 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร LAKE VIEW RESTAURANT 
บ่าย ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เย็น ชม วดัทานาลอ็ต (TANAH LOT) เป็นวดัที่ส  าคญัของบาหลี เป็น 1 ใน 5 

วดัที่ตัง้อยู่บรเิวณชายหาด รมิทะเล สรา้งขึน้โดยนกับวชฮินด ูตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุศิแดเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล เวลาน า้ขึน้จะดู
เหมือนวดัตัง้อยู่กลางทะเล 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้น BARBACOA RESTAURANT SEMINYAK 
 ทีพ่กั ANVAYA KUTA RESORT ***** หรือเทยีบเทา่ 
 
วันทีส่ามของการเดนิทาง  ระบ าบารอง – หมู่บ้านจาตีลวูหี ์– ชายหาดโลวน่ิา     (3) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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09.00 น.  ชม การแสดงระบ าบารอง เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลกัษณข์องชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซยี บารอง
เป็นสตัวใ์นต านาน ซึ่งมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น
สญัลกัษณแ์ทนวิญญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รกัษามนษุยต์่อสู้
กบัรงัดา ตวัละครที่เป็นสญัลกัษณแ์ทนวิญญาณชั่วรา้ย บารอง 
แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศกัดิ์สิทธ์ิ การรา่ยร  ามีทา่ทีอ่อนชอ้ยงดงาม 
เสียงเพลงไพเราะ 
ออกเดินทางดว้ย รถ VOLKSWAGEN 181 เปิดประทุนสุดแสน

คลาสสิค (รถ VOLKSWAGEN รุน่ดงักล่าวเป็นรถคลาสสิค ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ ทา่นสามารถแจง้ให้
คนขบัปิดหลงัคาไดต้ามตอ้งการ) ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านจาตีลูวหี ์(JATILUWIH) ตัง้อยูใ่นเขตเหนือของรฐั
ของเมือง TABANAN  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร GONG JATILUWIH 
บ่าย  ชม นาข้าวขั้นบันไดมรดกโลก อนัเขียวขจีอยา่งใกลช้ดิ หมู่บา้นนีเ้ป็นหมู่บา้นเดียวที่ปลกูปาดีบาหลีหรือ

ขา้วพนัธท์อ้งถิ่นท่ีมีล าตน้ยาวสวยสง่า เต็มอิ่มกบัววิของระเบียงนาขา้วขัน้บนัไดแบบพาโนรามา นาขา้ว
ขัน้บนัไดแห่งนีถื้อวา่เป็นวิวที่สวยที่สดุในเกาะบาหลี จาตีลวูีห ์ลอ้มรอบไปดว้ยบรรยากาศที่เย็นสบายเพราะ
ตัง้อยูใ่นความสงู 700 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล และไดร้บัการขึน้ทะ เบียนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็น
มรดกโลกในดา้นการจดัการเพาะปลกูผ่านระบบท่ีเรียกว่า THE SUBAK SYSTEM 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ ชายหาดโลวน่ิา  เป็นชายหาดที่มชีื่อเสยีงอีกแหง่หน่ึงของบาหลี หาดทรายเป็นสี
ด าแปลกตา ที่เตม็ไปดว้ยความอดุมจากเถา้ภเูขาไฟมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร  
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ดืม่ด ่ากบัอาหารมือ้ค ่าในบรรยากาศสบายๆรมิหาด
ทรายด า 
หลงัอาหารเขา้สู่ที่พกั PURI BAGUS LOVINA OCEAN HOTEL ***** หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีส่ี่ของการเดนิทาง  ชายหาดโลวน่ิา  – ทะเลสาบบราตัน – อบูุด - ตลาดอูบดุ   (4) 

 
05.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัทา่เรือ (หากน า้ทะเลไม่ลดต ่าจนเกินไปนกั ท่านสามารถขึน้เรือไดจ้ากบรเิวณชายหาด

ของโรงแรม ** ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเรือในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย)  น าทา่นนั่ง “เรือโบราณ
จังโกลาน” (JANGGOLAN BOAT) ออกสู่ทอ้งทะเล เพื่อตามหาฝงูโลมาตามธรรมชาติที่อาศยัอยูใ่นบรเิวณ
น่านน า้นีม้ากกว่ารอ้ยตวั ท่านจะไดส้มัผสัฝงูโลมาแบบใกลช้ดิ ที่จะว่ายเคยีงขา้งไปตลอดทาง โดยหลงัจาก
พระอาทิตยข์ึน้จะเป็นเวลาที่ปลาโลมาว่ายกลบัสู่ทะเลน า้ลกึ  

 
 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00 น. ออกเดินทางสู่ ปุรา อูลุน ดานุ (PURA  ULUN DANU) วดัรมิทะเลสาบ ที่

ชาวพืน้เมืองใชป้ระกอบพิธีแสดงความเคารพต่อเทพีแห่งทะเลสาบ  ชมความ
งดงามของ ทะเลสาบบราตนั ทะเลสาบกลางหบุเขา ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบตดักบัยอดเขาที่งดงามพรอ้มสมัผสั
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร DE DANAU LAKE VIEW RESTAURANT 
บ่าย จากนัน้มุ่งหนา้สู่ เมืองอบูุด เมอืงโรแมนตกิ ใหเ้วลาท่านเดินเล่น 

ตลาดอูบุด  ราคาสินคา้ถกูกว่าที่อื่นและยงัเป็นศนูยก์ลางของงาน
ศิลปะของบาหลี  แบบที่ใครไดม้าเยือนเกาะแหง่นีแ้ลว้ตอ้งไม่พลาด
การมาที่นี่ จากหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีท างานศิลปะ จนกระทัง้เล็กๆ ที่ท  างาน
ศิลปะ จนกระทัง้กลายเป็นหมูบ่า้นท่ีมีชื่อเสียงโดง่ดงัในเช่นปัจจบุนั 
ดงันัน้จงึมีแกลเลอรี่ท่ีจดัแสดงงานศิลปะมากมาย 
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 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้เขา้สู่ที่พกั MAYA UBUD RESORT & SPA ***** หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันทีห่้าของการเดนิทาง  อูบุด – เดนพาซาร ์- กรุงเทพฯ      (5) 

 
เชา้ เชิญท่านร่วมกจิกรรมเดนิยามเช้า ชมธรรมชาติและวิถีชวีิตทีส่งบและสวยงามทีอ่บูุด  
08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการพกัผ่อนภายในโรงแรมที่พกั เขา้รว่มกจิกรรมที่โรงแรมจดั
ใหบ้รกิารเพื่อความผ่อนคลาย 

10.00 น.  ออกเดินทางจากที่พกั 
11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร HAILONG RESTAURANT 

หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน NGURAH RAI เมืองเดนพาซาร ์
16.10 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 
19.25 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วม
เดินทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้ 
- หากไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึ่งมีผลการ

ตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอ

พรอ้ม เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดนิทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการ

เดินทาง ในกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเนื่องมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลง
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยั (ส ารอง) พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ (สว่นกลาง) และตรวจวดัอณุหภมูิใหก้บัผูเ้ดินทาง 
 

อัตรานีร้วม 

ค่าที่พกั 4-5 ดาว 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ                  
 ค่าพาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ ในระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ   
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ 
 มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครอง ในกรณีประสบอบุตัิเหตจุนถึงแก่ชวีิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%, ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%   
 

Happy price ** ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ ่

ขั้นต ่า 10 ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

ขั้นต ่า 15 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ 47,500.- บาท 43,500.- บาท 

ตั๋วเดี่ยว เครื่องบิน ชัน้ประหยดั  
*ราคาเริ่มตน้ ช าระเพ่ิมท่านละ 

16,000.- บาท 

พกัหอ้งเดี่ยวช าระเพ่ิม ท่านละ 12,500.- บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 บตัรโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั สายการบินไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ – เดนพาซาร ์– กรุงเทพฯ 
 ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์

 
บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั หากมีเหตจุ าเป็นทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอก
ประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 




