
#16142 ทัวรบรูไน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานู
มัสยิดทองคํา Jame Asr ลองเรือชมหมูบานกลางนํ้า บิน BI
ทัวรบรูไน อินโดนีเซีย หมูบานคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบารตูห วัดเตียรตาอัมปล
ชอปปงตลาดปราบเซียน วัดเลมปูยางค บาหลีสวิงค วัดทามันอายุน ทะเลสาบ
บราตัน วัดทานาหลอต พระราชวังอิสตานามัสยิดโอมา พิพิธภัณฑ Royal
Regalia



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานงูหราลัย   

Bedrock
Hotel
Kuta
Bali หรือ
เทียบเทา

2 ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี - วัดเตียรตาอัมปีล - ตลาดปราบ
เซียน - วัดเลมปูยางค   

Bedrock
Hotel
Kuta
Bali หรือ
เทียบเทา

3 บาหลีสวิงค - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัด
ทานาหลอต (ปุราทานาหลอต) - ระบําไฟ Kecak Fire Dance   

Bedrock
Hotel
Kuta
Bali หรือ
เทียบเทา

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

  

Wafa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 มัสยิดทองคํา - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿4,900

15 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿4,900

20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยา
นงูหราลัย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U เช็คอินกรุปของสายการ
บินรอยัล บรูไน (BI) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

13.30 น. นําทานเดินทางสูกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียว
บินท่ี BI 514

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่อง

ค่ํา

21.15 น. จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei
) เท่ียวบินท่ี BI 757

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซารหรือเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

เขาพักโรงแรม Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี - ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี -
วัดเตียรตาอัมปล - ตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานงูหราลัย

 Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม ศูนยผาบาติก ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความแตกตางจากผาบาติกท่ัวไป

แวะ ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมีการออกแบบไวอยางสวยงาม
เป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ท่ีสวยงาม
ท่ีสุด ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหท่ีถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ท่ีตั้งอยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร
และ ทะเลสาบบารตูห ท่ีเกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกท่ีลอยพัดผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความ
ประทับใจ

จากนั้นนําทานสู หมูบานตัมปะซิริง นําทานชม วัดเตียรตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ่ึ์งคนไทยมัก
จะเรียกกันวาวัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ่ึ์งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลา
เชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค ท่ีน่ีเป็นท่ีเคารพสักการะ
ของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคล ขับไลสิ่งเลวราย และรักษาโรคตางๆ

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชนเสื้อผา,ของท่ีระลึก,ผา
พันคอ,ผาโสรงพ้ืนเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคาพ้ืนเมืองอีกมากมาย

ชม วัดเลมปูยางค (Pura Lempuyang Temple) วัดเกาแกท่ีสะทอนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ท่ีแบงพ้ืนท่ีของวัดเป็น 3 สวนเหมือนกับรางกายมนุษย (สวนศีรษะ รางกาย และปลายเทา)มีฉากหลัง
เป็นภูเขาไฟอากุง หน่ึงในภูเขาท่ียังคงมีพลังบนเกาะบาหลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

่



เดินทางเขาสูท่ีพัก Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

ศูนยผาบาติกเกาะบาหลี

ศูนยเครื่องเงิน

หมูบานคินตามณี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานไดชอปป้ิงผาบาติกพ้ืนเมืองของบาหลี

ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมี
การออกแบบไวอยางสวยงาม อีกท้ังยังเป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

เป็นชื่อหมูบานท่ีไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตั้งอยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุง บาตูร
มีทะเลสาบบาตูร และภูเขาไฟกุนุงบาตูรเป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหงหน่ึงของ
บาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเตียรตาอัมปล

ตลาดปราบเซียน

 บาย

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

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีท่ีมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอราคา
เกงนั้นทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน



วันท่ี 3 บาหลีสวิงค - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน -
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) - วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)
- ระบําไฟ Kecak Fire Dance

วัดเลมปูยางค
ท่ีน่ีเป็นวัดท่ีใหญเป็นอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลี
บริเวณวัดมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีริมเกาะทางฝ่ังตะวันออกของเกาะบาหลี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการน่ังชิงชาทามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการน้ี ไมรวม
คาน่ังชิงชา ประมาณ 700 บาท) และเพลิดเพลินกับการถายภาพ กับรังนกขนาดใหญ ทามกลางธรรมชาติ ระหวางนั้นใหทานได
ชมการทํากาแฟขี้ชะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกันวา วัดเม็งวี (The Royal temple of Mengwi) 1 ใน 6 วัดท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดของบาหลี สรางในชวงคริสตศตวรรษท่ี 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริยของราชวงคเม็งวี ใชสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเม็งวี ใหทานไดชมเจดียบาหลีท่ีมีเอกลักษณในการสรางโดยสรางขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแลวมุง
ดวยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตูวัดท่ีกอดวยหินสูง แกะสลักลวดลายตางๆไวอยางงดงาม

จากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็นวิถีชีวิตการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ เชน การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน นําทานชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดท่ีสําคัญ
1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซ่ึง
มีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น อีกท้ังยังเป็นสัญลักษณท่ีใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 50,000
รูเปี๊ยะหของอินโดนีเซีย

นําทานเดินทางกลับ ระหวางทาง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ีสดชื่น

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต ไดรับฉายาวา "วัดท่ีมีทิวทัศนสวยงามท่ีสุดของบาหลี" เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนชายหาดริม
ทะเล มีลักษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลา
น้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาท่ีแสนงดงาม

จากนั้นนําทานชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวระบําไฟบูชาเทพเจาท่ีมีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถายทอดเรื่อง
ราวการตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเป็นจังหวะประสาน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เดินทางเขาสูท่ีพัก Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



บาหลีสวิงค

วัดเม็งวี

เทือกเขาเบดูกัล

บาหลีสวิงค (Bali Swing) ชิงชาจุดไฮไลทของบาหลี

Pura Taman Ayun หรือ Mengwi Temple คือ วัดสไตลฮินดู-บาหลีท่ีตั้งอยูทามกลาง
สวนสีเขียวท่ีรายลอมดวยแมน้ําเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง Mengwi ทางตอนกลางของเกาะ
บาหลีความพิเศษของวัด Pura Taman Ayun อยูท่ีองคเจดียหลายชั้นทรงสูงสไตลฮินดูท่ี
ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองคท่ีผมยืนยันวามันชางสวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัด
ก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายรอยปี และท่ีน่ีก็ยังมีรูปป้ันของ Barong สัตวใน
เทพนิยายหนาตาคลายกับสิงโตของชาวบาหลีท่ีถูกเชื่อวาเป็น “เจาแหงวิญญาณ”

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบบราตัน

วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)

วัดทานาหลอต (ปุราทานาหลอต)

 บาย

เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา
เชน สกีน้ํา การลองเรือ และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบท่ีสวยงาม มีรีสอรทให
นักทองเท่ียวใหเขาพักอีกดวย

วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาท่ี
สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17
เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหง
สายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสราง
ในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิม์ากเป็นท่ีนับถือของ
ชาวบาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี ลักษณะการ
สรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล เป็นวัดริมทะเล
1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถายทําละครดัง
เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ



วันท่ี 4 ทาอากาศยานงูหราลัย - ทาอากาศยานบรูไน - อิสตานา นูรัล อี
มาน (พระราชวังหลังคาทองคํา) - มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซ
ฟุดดีนท่ี 3 - พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย - ลองเรือชมหมูบาน
กลางน้ํา (กัมปงไอเยอร) - ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)

ระบําไฟ Kecak Fire Dance
ระบําไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance น้ีเป็นการแสดงท่ีปรับมาจากการราย
รําประจําด้ังเดิมของบาหลี โดย Wayan Limbak รวมกับจิตรกรชาวเยอรมันชื่อ Walter
Spies คิดคนและปรับปรุงการรายรําน้ีในปีค.ศ. 1930 ซ่ึงเป็นการรายรําท่ีมีการใชไฟมา
ประกอบ และเดินเรื่องดวยวรรณกรรมฮินดูเรื่องรามายณะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Bedrock Hotel Kuta Bali หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทานเดินทางสูสนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport”

07.10 น. นําทานเดินทางสูกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบินท่ี BI758

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

นําทานผานชมและถายรูปดานนอกพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทับของ
สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตาราง
ฟุต ประกอบไปดวย โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา 257 หอง พระราชวังแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บเหลาบรรดารถหรูท่ี
พระองคสะสมอีกดวย ซ่ึงพระราชวังแหงน้ีจะไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปเขาไปไดยกเวนในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี

จากนั้นนําทาน ผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดารเสรีเบกาวัน
สรางขึ้นโดยสุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปัจจุบัน ภายในมัสยิด
ประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนตขอพร บริเวณดานหนาของ
มัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเดนอีกประการหน่ึง

จากนั้นนําทานเขาชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค
ท่ี 29 แหงบรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและ
เครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ท่ีถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน
เป็นหมูบานกลางน้ําท่ีมีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ปี การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและ
เชื่อมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ัง บานพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, ราน
อาหาร ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคน คิดเป็นเกือบรอยละ 10 ของจํานวนประชากรบรูไน

จากนั้นนําทาน ลองเรือชมลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญและ
ย่ืนยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทานั้น โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปา
ติดริมแมน้ํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตาคาร

่



เดินทางเขาสูท่ีพัก Wafa Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานงูหราลัย

ทาอากาศยานบรูไน

อิสตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคาทองคํา)

มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3

พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย

 เชา

เป็นสนามบินท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลี
ใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลา
ท่ีเกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือชมหมูบานกลางนํ้า (กัมปงไอเยอร) บาย

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



วันท่ี 5 มัสยิดทองคํา - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Wafa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซ่ึงสรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหงการครองราชยของสุลตานองค
ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการ
กอสรางและตกแตงมาจากท่ัวโลก ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันได
ทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซ
ซัดดิน วัดเดาละห ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปัจจุบันของบรูไน

10.55 น. ออกเดินเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบินท่ี BI 513

บาย

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

มัสยิดทองคํา

ทาอากาศยานบรูไน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

 บาย



 หมายเหตุ กรณีท่ีมัสยิดมีพิธีกรรมหรือปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานถายรูปบริเวณภายนอกแทน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ของสงวนสิมธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากการเหตุผลของสถาพอากาศ

ฤดูกาล เหตุการณตางๆ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
    เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
    เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
    **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
     [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

่ ่ ่ ่ ้



2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (1,500 บาท)
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ  6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double)
และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน
แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง  คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 




