
#13348 ทัวรอินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบรา
ตัน ชมมัสยิดทองคํา บิน BI
ทัวรอินโดนีเซีย บรูไน ชมระบําบารองแดนซ หมูบานคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร
ตูห วัดเตียรตาอัมปล วัดทามันอายุน เทือกเขาเบดูกัล ชมวิวนาขั้นบันได วัดทา
นาหลอต สวนวิษณุ จุดชมวิวWater Blow อิสระเดินเลนชมวิวชายหาดจิมบารัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานงูหราลัย   

Mega
Boutique
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 บารองแดนซ - หมูบานคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร - วัดเตียรตาอัมปีล - ตลาดปราบเซียน   

Mega
Boutique
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทา
นาหลอต (ปุราทานาหลอต)   

Mega
Boutique
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 รานกฤษณะ - สวนพระวิษณุ - NUSA DUA - หาดจิมบารัน   

Mega
Boutique
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานบรูไน - มัสยิดทองคํา - บรูไนมิวเซียม หรือ
BruneiIslamicMuseum - ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํา (กัมปงไอเยอร) - อิสตานา นูรัล อี
มาน (พระราชวังหลังคาทองคํา) - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 ฿31,991 ฿31,991 ฿31,991 ฿3,900

19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 ฿30,991 ฿30,991 ฿30,991 ฿3,900

9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 ฿30,991 ฿30,991 ฿30,991 ฿3,900

14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 ฿31,991 ฿31,991 ฿31,991 ฿4,500

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿33,991 ฿33,991 ฿33,991 ฿4,500

24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿29,991 ฿29,991 ฿29,991 ฿3,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - ทา
อากาศยานงูหราลัย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Royal Brunei (BI) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เท่ียวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ท้ังน้ีเป็นการารเปล่ียนแปลงตามตารางบิน

ของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอนทําการออกตั๋วภายในทุกครั้ง กรุณาเชคกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทาง

บาย

17.15 น. บินลัดฟาสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เท่ียวบินท่ี
BI514 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

ค่ํา

20.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) พักผอนภายในสนามบิน เพ่ือรอตอเครื่อง

21.15 น. ออกเดินทางสู เมืองเดนพารซาร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL
BRUNEI) เท่ียวบินท่ี BI757 ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ท่ีพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 บารองแดนซ - หมูบานคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร - วัดเตียรตา
อัมปล - ตลาดปราบเซียน

เท่ียวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ท้ังน้ีเป็นการารเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซี
ซ่ัน กอนทําการออกตั๋วภายในทุกครั้ง กรุณาเชคกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทาง

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานงูหราลัย

 Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาว
บาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชมโชวการแสดงอันตื่นตาตื่นใจกับ “ระบําบารอง” (Barong Dance) การแสดงท่ีสะทอน
ทวงทํานอง แหงจิตวิญญาณ ระบําบารองคือหน่ึงในมนตรเสนห

นําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ท่ีสวยงาม และถูก
ปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห อิสระใหทานไดเก็บภาพเป็นท่ี
ระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังมื้อกลางวันนําทานสู หมูบานตัมปะซิริง นําทานชม วัดเตียรตาอัมปีล วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิภ์ายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิซ่ึ์งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบ
ชีวิตนักรบของพระองคสถานท่ีแหงน้ีถูกสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 10 บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย และรักษาโรคตางๆ

อิสระชอปป้ิงของฝากของท่ีระลึกท่ี ตลาดปราบเซียน ของฝากบาหลี ราคาถูกและหลากหลาย ไมวาจะเป็นผาโสรง งานแกะ
สลักไม ของแตงบาน แมกเน็ต และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุ
ลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต

บารองแดนซ

หมูบานคินตามณี

ภูเขาไฟบาตูร

เป็นการแสดงพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี ซ่ึงนําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวางบารอง
เป็นสัตวในตํานาน ซ่ึุงมีหลังอานยาวและมีหางงอนโงง และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดี
งามผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังตา ตัวละคนท่ีเป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับ
ฉากดวยการรายรําแบบบาหลีด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาแตโบราณกาล บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏรรมศักดิส์ิทธิท่ี์มีการรายรํามีทาทางออนชอยงดงามประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ

เป็นชื่อหมูบานท่ีไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุงบาตูร
มีทะเลสาบบาตูรและภูเขาไฟกุนุงบาตูรเป็นฉากหลัง หมูบานน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหง
หน่ึงของบาหลี

ภูเขาไฟน้ีมีอายุกวา 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟท่ีชาวบาหลีใหการสักการะบูชานับวาเป็น
ภูเขาไฟท่ีมหัศจรรยของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟมา
แลวหลายครั้ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเตียรตาอัมปล

ตลาดปราบเซียน

 บาย

เป็นวัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ่ึ์งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะซีริง ภายในวัดทานจะไดพบกับ
บอน้ําศักดิส์ิทธิซ่ึ์งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้น
ตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานท่ีแหงน้ีถูก
สรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 10 บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสัก
การะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย
และรักษาโรคตางๆ ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพ่ือชําระรางกายใหบริสุทธิ ์ท่ีน้ําพุ
แหงน้ีเป็นจํานวนมาก

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลี ภายในมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอ
ราคาเกงนั้นทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือท่ีเรียกกันวา วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดของบาหลี จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือท่ีเรียกกันวา วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดของบาหลี

จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็นวิถีชีวิตการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ เชน การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม

นําทาน ชมวัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริม
ทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาท่ีสวยงาม ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลังคา
ทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต ไดรับฉายาวา "วัดท่ีมีทิวทัศนสวยงามท่ีสุดของบาหลี" เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนชายหาดริม
ทะเล มีลักษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะ ดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล
เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเทา

วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน

เทือกเขาเบดูกัล

วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือวัดเมงวีซ่ึงเป็นวัดท่ีเคยเป็นพระราชวังเกาสรางตอนศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริยราชวงศเม็งวี กําแพงประตูวัด กอดวยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตร
บรรจง หลังคาปูดวยหญาสิ่งกอสรางดานใน ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระ
น้ําลอมรอบ

เทือกเขาเบดูกัลตั้งอยูท่ีระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นแหลงท่ีพักตาก
อากาศ บริเวณเทือกเขามีทะเลสาบท่ีสงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก เป็น
ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุงบราตัน เป็นแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญสําหรับไรนาในแถบ
น้ี

เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงาม
และมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000
เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสราง
ไวเพ่ืออุทิศแดเทวีดานู เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 รานกฤษณะ - สวนพระวิษณุ - NUSA DUA - หาดจิมบารัน

วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)
เป็นวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ี
สรางในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิม์ากเป็นท่ี
นับถือของชาวบาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี
ลักษณะการสรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล
เป็นวัดริมทะเล 1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเป็นสถานท่ี
ถายทําละครดัง เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานแวะชม รานขายของฝากพ้ืนเมือง ท่ีไดรวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแหงน้ี ใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือของฝากกอนเดินทางกลับ

จากนั้นนําทานชม สวนพระวิษณุ (GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรียขนาดใหญแบบครึ่งรูป ไดแก
อนุสาวรียรูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู พระผูปกปองโลก และอนุสาวรียครุฑ
หรือเทพการูดา เทพเจาแหงอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ใหทานอิสระถายรูปไวเป็นท่ีระลึกกับรูปป้ัน
ขนาดใหญของพระวิษณุ หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเว้ิงอาวบาหลีตอนใตไดจากท่ีน่ีได
อีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง หาด Nusa Dua เป็นท่ีตั้งของ Water Blow อันลือชื่อ ท้ังสองขางทางจะเต็มไปดวย
รีสอรทระดับ 5 ดาว เรียงราย ซ่ึงตางก็มีการตกแตงสวนโดยรอบเป็นอยางดี ตัว Water Blow เป็นผลจากการเคล่ือนท่ีของคล่ืน
ท่ีมาโดยตรงจาก มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงมาปะทะโดยตรงกับชายฝ่ังทางตะวันตก ซ่ึงจากระยะทางผสานกับหนาผาของชายหาด
ทําใหเกิดเป็นคล่ืนสูง เมื่อปะทะกัน

จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาเมือง

อิสระเวลาใหทานไดเดินเลนชมวิวชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) ท่ีสวยท่ีสุดในบาหลี ชายหาดสุดแสนโรแมนติก
จิมบารัน ถือเป็นชายหาดท่ีคอนขางเงียบสงบ มีทิวทัศน ท่ีงดงาม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเทา

รานกฤษณะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรานของฝากราคาถูกท่ีรวมของท่ีระลึกแทบทุกอยางมารวมไวท่ีน้ี ในรานกฤษณะท่ี
มีชื่อเสียงของบาหลี



วันท่ี 5 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - มัสยิด
ทองคํา - บรูไนมิวเซียม หรือ BruneiIslamicMuseum - กัมปง
ไอเยอร - หมูบานกลางน้ํา - อิสตานา นูรัล อีมาน หรือ
พระราชวังหลังคาทองคํา - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

สวนพระวิษณุ
สถานท่ีท่ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมาก
ท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้น
เพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

NUSA DUA

หาดจิมบารัน

 บาย

Nusa Dua เป็นคอมเพล็กซท่ีสรางขึ้นทางตะวันออกเฉียงใตของบาหลีเพ่ือรองรับนัก
ทองเท่ียว ชุมชนน้ีมีรีสอรทหรูริมทะเลหลายแหง หาดทราย และกิจกรรมทางทะเลใหคุณ
ไดเพลิดเพลิน และยังขึ้นชื่อในฐานะท่ีเลนกระดานโตคล่ืนอีกดวย. รีสอรทนานาชาติท่ีน่ี
แวดลอมไปดวยตนปาลมและสวนท่ีไดรับการดูแลอยางดี

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport”

07.10 น. บินลัดฟาสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี
BI758 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

09.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

นําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหงการครองราชยของสุลตานองค
ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการ
กอสรางและตกแตงมาจากท่ัวโลก

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พิพิธภัณฑ Islamic Gallery พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นแหลงรวบรวมของสะสมโบราณล้ําคาขององคสุลตานจาก
ประเทศมุสลิมท่ัวโลกมาแสดงไว

จากนั้นนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา
บรูไน เป็นหมูบานกลางน้ําท่ีมีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ปี การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาค้ํา
ยันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน เป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว
จากท่ัวโลกท่ีไดมาชมหมูบานแหงน้ี

ระหวางทางไปสนามบินทานจะ ผานชมพระราชวัง Istana Nurul Iman เอกลักษณทางสถาปัตถยกรรมของบรูไนท่ีมี
ความงามโดดเดนท้ังภายในและภายนอก

เดินทางถึงสนามบิน

ค่ํา

18.40 น. ออกเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei (BI) เท่ียวบินท่ี BI519

20.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานบรูไน

มัสยิดทองคํา

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาว
บาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เป็นมัสยิดประจําเมืองหลวงของประเทศบรูไน มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดท่ีสวยสุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใชไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุท่ีคัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็นหินออนสี
ขาวพราวกระจางจากอิตาลี หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเย่ียมจากเซ่ียงไฮ โคมระยาคริสตัลจาก
อังกฤษ พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสําคัญยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง 3.3
ลานแผน ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกวาสูงพอท่ีจะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ี
อยางท่ัวถึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บรูไนมิวเซียม หรือ BruneiIslamicMuseum บาย

บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวหลายสวน โดยสวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ Islamic Art
Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบราณล้ําคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมท่ัวโลกมา
แสดงไวมากมาย ไมวาจะเป็นจานเซรามิคจากอิหรานและเอเชียกลาง ศิลปะแกวเปาจาก
อียิปต รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเทากลองไมขีดไฟ นอกจากน้ียังจัดแสดง
ประวัติการคนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลท่ีพลิกโฉมประเทศ
บูรไนใหเป็นประเทศท่ีรํ่ารวยท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ลองเรือชมหมูบานกลางนํ้า (กัมปงไอเยอร)

อิสตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคาทองคํา)

ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํากัมปงไอเยอร ซ่ึงเป็นหมูบานท่ีตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน
วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา 1,300 ปี เสนหของกัมปงไอเยอรคือ ศิลปะ
การสรางบานเรืองแบบพ้ืนนับพันหลัง ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเชื่อมตอกันดวย
สะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ังบานพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ
รานคา รานอาหาร และอ่ืนๆ อยางครบครัน กัมปงไอเยอรน้ีนับเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมริมน้ําของประเทศน้ีอยางชัดเจนท่ีสุด

เป็นพระราชวังท่ีประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน รวมท้ังเป็นท่ีทําการ
ทําเนียบรัฐบาล พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยและบรูไน
เขาดวยกัน มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 1,788
หอง มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา 350 คัน

ทาอากาศยานบรูไน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท

2. ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซา

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืน
คาบริการได

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้น ๆ

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิด

๋ ่



ชอบใด ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได 
 

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.

- คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

- คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ (Re –

Entry) หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 30 กก.

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500  บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

- คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 



หมายเหตุ
- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด
ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

การยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ัง
สิ้น

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


