
#13545 ทัวรอินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบรา
ตัน ทะเลสาบบราตัน ลองเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI
ทัวรอินโดนีเซีย บรูไน หมูบานคินตามณี วิวภูเขาไฟบารตูห วัดเตียรตาอัมปล
ตลาดปราบเซียน หาดจิมบารัน วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล วัดทานาหลอต
พิพิธภัณฑ Royal Regalia มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานงูหราลัย   

Bedrock
Hotel
Kuta
หรือเทียบ
เทา

2 บารองแดนซ - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร -
วัดเตียรตาอัมปีล - ตลาดปราบเซียน - หาดจิมบารัน   

Bedrock
Hotel
Kuta
หรือเทียบ
เทา

3 วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอุลัน ดานู (วัด
เบราตาน) - วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)   

Bedrock
Hotel
Kuta
หรือเทียบ
เทา

4 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานบรูไน - อิสตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคา
ทองคํา) - มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 - พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย - มัสยิดทองคํา
- ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํา (กัมปงไอเยอร) - ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)

  

Wafa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 ฿29,900 ฿28,900 ฿27,900 ฿5,900

19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 ฿30,900 ฿29,900 ฿28,900 ฿5,900

3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 ฿31,900 ฿30,900 ฿29,900 ฿5,900

13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 ฿39,900 ฿38,900 ฿37,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - ทา
อากาศยานงูหราลัย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U เช็คอินกรุปของสายการ
บิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

13.30 น. นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียว
บินท่ี BI 514 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง)

ค่ํา

21.05 น. จากนั้นเดินทางตอไปยัง เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
เท่ียวบินท่ี BI 757 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซารหรือเกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็น
เวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากนั้นเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 บารองแดนซ - ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - ศูนยเคร่ืองเงิน - หมู
บานคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร - วัดเตียรตาอัมปล - ตลาด
ปราบเซียน - หาดจิมบารัน

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

เวลาทองถิ่นบรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เวลาทองถิ่นอินโดนีเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่น

ทาอากาศยานงูหราลัย

 Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาว
บาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชมการแสดงระบํา บารองแดนซ ( Barong Dance ) การแสดงพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซ่ึงนําเสนอเรื่อง
ราวการตอสูระหวาง บารองเป็นสัตวในตํานาน ซ่ึงมีหลังอานยาวและหางงอนโงง และเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงามผูปก
ปักษรักษามนุษย ตอสูกับ รังดา ตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณชั่วราย สลับฉากดวยการรายรําแบบบาหลีด้ังเดิมท่ี
สืบทอดมาแตโบราณกาล บารองแดนซถือไดวาเป็นนาฏกรรมศักดิส์ิทธิ ์

นําทานชม ศูนยผาบาติก ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความแตกตางจากผาบาติกท่ัวไป
ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมีการออกแบบไวอยางสวยงามเป็น
สินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

จากนั้นเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ท่ีสวยงามท่ีสุด ชม
วิวทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหท่ีถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู หมูบานตัมปะซิริง นําทานชม วัดเตียรตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ่ึ์งคนไทยมักจะเรียก
กันวา วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย่ิงใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณ
สถานน้ีดวยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซ่ึงเชื่อกันวาทําให
ราชวงศ หลังจากเสียชีวิตลงไดกลายเป็นเทพเจา)

ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ่ึ์งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนท่ีเจาะ
พ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานท่ีแหงน้ีถูกสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 10 บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาด
ท่ีผุดขึ้นจากใตดิน เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย และ
รักษาโรคตางๆ

้ ้ ่ ้ ้ ้ ่



จากนั้นอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชนเสื้อผา,ของท่ีระลึก,ผาพัน
คอ,ผาโสรงพ้ืนเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคาพ้ืนเมืองอีกมากมาย

นําทานเดินทางสู หาดจิมบารัน เป็นหาดท่ีมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตั้งของรานอาหารทะเล เรียงรายเป็นระเบียบ
ยาวนับรอยโตะ พรอมบรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงท่ีแสนโรแมนติก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ใหทานไดล้ิมลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี

พักท่ี Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี

บารองแดนซ

ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี

ศูนยเครื่องเงิน

หมูบานคินตามณี

ภูเขาไฟบาตูร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นการแสดงพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี ซ่ึงนําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวางบารอง
เป็นสัตวในตํานาน ซ่ึุงมีหลังอานยาวและมีหางงอนโงง และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดี
งามผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังตา ตัวละคนท่ีเป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับ
ฉากดวยการรายรําแบบบาหลีด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาแตโบราณกาล บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏรรมศักดิส์ิทธิท่ี์มีการรายรํามีทาทางออนชอยงดงามประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ

ใหทานไดชอปป้ิงผาบาติกพ้ืนเมืองของบาหลี

ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมี
การออกแบบไวอยางสวยงาม อีกท้ังยังเป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

เป็นชื่อหมูบานท่ีไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุงบาตูร
มีทะเลสาบบาตูรและภูเขาไฟกุนุงบาตูรเป็นฉากหลัง หมูบานน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหง
หน่ึงของบาหลี

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



วันท่ี 3 วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน - เทือกเขาเบดูกัล -
ทะเลสาบบราตัน - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต
(ปุราทานาหลอต)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเตียรตาอัมปล

ตลาดปราบเซียน

หาดจิมบารัน

 บาย

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

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลี ภายในมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอ
ราคาเกงนั้นทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน

เป็นชายหาดท่ีขึ้นชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จาก
การไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตั้ง
อยูเรียงรายริมชายหาด ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยลับขอบฟา ท่ีถือเป็นบรรยากาศ
ท่ีสุดยอดมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู ซีฟ ูดสไตลบาหลี

 Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกันวา วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดของบาหลี สรางในชวงคริสตศตวรรษท่ี 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริยของราชวงคเม็งวี ใชสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเม็งวี ใหทานไดชมเจดียบาหลีท่ีมีเอกลักษณในการสราง โดยสรางขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแลวมุง
ดวยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตูวัดท่ีกอดวยหินสูง แกะสลักลวดลายตางๆไวอยางงดงาม

จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็นวิถีชีวิตการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ เชน การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน

่ ้



นําทานชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู
เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11
ชั้น อีกท้ังยังเป็นสัญลักษณท่ีใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะหของอินโดนีเซีย

นําทานเดินทางกลับ ระหวางทาง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ีสดชื่น ชมวิวนาขั้นบันได

จากนั้นเดินทางสู วัดทานาหลอต ไดรับฉายาวา"วัดท่ีมีทิวทัศนสวยงามท่ีสุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต
แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล มี
ลักษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลาน้ําลด
สามารถเดินขามไปยังตัววัดได

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี

วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน

เทือกเขาเบดูกัล

 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบบราตัน

วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)

 บาย

เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา
เชน สกีน้ํา การลองเรือ และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบท่ีสวยงาม มีรีสอรทให
นักทองเท่ียวใหเขาพักอีกดวย

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



วันท่ี 4 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - อิสตา
นา นูรัล อีมาน หรือ พระราชวังหลังคาทองคํา - มัสยิดสุลตาน
โอมาร อาลี ไซฟุดดีนท่ี 3 - พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย -
มัสยิดทองคํา - กัมปงไอเยอร - หมูบานกลางน้ํา - ลิงโพรบอส
ซิส (ลิงจมูกยาว)

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร เพ่ือนําทานเดินทางตอไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

07.10 น. นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียว
บินท่ี BI758 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท่ี (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว

นําทานผานชมและถายรูปดานนอก พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทับของ
สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 ประกอบไปดวย โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา
257 หอง สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน 5 สระ คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพ่ือแขง
โปโลขององคสุลตานจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หองจัดงานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึง 4,000 คน และสุเหราท่ีจุ
คนได 1,500 คน

พระราชวังแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บเหลาบรรดารถหรูท่ีพระองคสะสมอีกดวย ซ่ึงพระราชวังแหงน้ีจะไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปเขาไปได
ยกเวนในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี คือวันเฉลิมฉลองเน่ืองในวันสิ้นสุดการถือศีลอด และในวาระน้ีจะมีการเล้ียง
อาหารใหกับคนท่ัวไปอีกดวย

จากนั้นผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดารเสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย
สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี 28 ของบรูไน ภายในมัสยิด
ประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนตขอพร และยังใชเป็นเวที
ประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน

มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนานนามวา มินิ ทัชมา
ฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดานหนาของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือ
พระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเดนอีกประการหน่ึง มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ
แสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเป็นมัสยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

นําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 แหง
บรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเครื่อง
บรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ท่ีถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้



นําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหงการครองราชยของสุลตานองค
ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการ
กอสรางและตกแตงมาจากท่ัวโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรทองคําแทขนาดใหญท่ีสุดในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นตน

จากนั้น ลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน
เป็นหมูบานกลางน้ําท่ีมีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ปี การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและ
เชื่อมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ัง บานพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, ราน
อาหาร

จากนั้น ลองเรือชมลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญและย่ืนยาว
ประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทานั้น โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปาติดริม
แมน้ํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Wafa Hotel หรือเทียบเทา,เมืองบันดารเสรีเบกาวัน

ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานบรูไน

อิสตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคาทองคํา)

มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาว
บาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

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

มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหราท่ีไดชื่อวา
สวยงามท่ีสุดและใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออก ไดชื่อตามพระนามของสุลตานแหงบรูไน
องคท่ี 28 สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบกาวัน ริมแมน้ําเคดา
ยัน เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ
มีภาพของสุเหราสะทอนบนพ้ืนน้ําสวยงามจับตาอยางย่ิง (สุเหราไมอนุญาตใหคนท่ีไมได
เป็นมุสลิมเขา) ความงามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น มินิทัชมาฮาล



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นบรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิ่น

พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย
พิพิธภัณฑน้ีเคยไดรับการโหวตจากประเทศในอาเชี่ยนวงหน่ึงวาเป็นพิพิธภัณฑท่ีนาชม
ท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองคปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคํา ใน
วันขึ้นครองราชยและเครื่องบรรณาการจากผูนําประเทศตาง ๆ ชมมงกุฏทองคํา บัลลังก
ทองคํา เครื่องทรงทองคํา รวมท้ังเครื่องราชยมากมายท่ีพระองคไดรับ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัสยิดทองคํา

ลองเรือชมหมูบานกลางนํ้า (กัมปงไอเยอร)

ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)

 บาย

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

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

ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูก
ใหญและย่ืนยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอรเนียวเทานั้น โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปาติดริมแมน้ํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Wafa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

่ ่



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

10.55 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี
BI513 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานบรูไน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัท
ได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

่ ่



ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตาม
สายการบินกําหนด

3. คาทําหนังสือเดินทาง

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD/ทาน/ทริป

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD/ทาน/ทริป

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


