


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	เกาะบาหลี

พักที่	PARK
REGIS
HOTEL
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 บํารองแดนซ	-	หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ทะเลสาบบาตูร	-	วัด
เตียรตาอัมปีล	-	ตลาดปราบเซียน	-	จิมบารัน

พักที่	PARK
REGIS
HOTEL
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 วัดทามันอายุน	หรือ	ปุราทามันอายุน	-	เทือกเขาเบดูกัล	-	ทะเลสาบบราตัน
-	วัดเบราตาน	-	วัดทานาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต	-	จิมบารัน

พักที่	PARK
REGIS
HOTEL
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

4
สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน
บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	อิสตานา	นูรัล	อีมาน	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา
-	มัสยิดสุลตานโอมาร	อาลี	ไซฟุดดีนที่	3	-	มัสยิดทองคํา	-	กัมปงไอเยอร	-
พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

พักที่	The
Centerpoint
Hotel	ระดับ
4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	ส.ค.	60	-	26	ส.ค.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 5,999	บาท

29	ส.ค.	60	-	2	ก.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

12	ก.ย.	60	-	16	ก.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

19	ก.ย.	60	-	23	ก.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

26	ก.ย.	60	-	30	ก.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

3	ต.ค.	60	-	7	ต.ค.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

10	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 20,999	บาท 19,999	บาท 18,999	บาท 6,000	บาท

24	ต.ค.	60	-	28	ต.ค.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

31	ต.ค.	60	-	4	พ.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

7	พ.ย.	60	-	11	พ.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

21	พ.ย.	60	-	25	พ.ย.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 20,999	บาท 19,999	บาท 18,999	บาท 6,000	บาท

5	ธ.ค.	60	-	9	ธ.ค.	60 22,999	บาท 21,999	บาท 20,999	บาท 6,000	บาท

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท



19	ธ.ค.	60	-	23	ธ.ค.	60 22,999	บาท 21,999	บาท 20,999	บาท 6,000	บาท

26	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 23,999	บาท 22,999	บาท 21,999	บาท 6,000	บาท

2	ม.ค.	61	-	6	ม.ค.	61 22,999	บาท 21,999	บาท 20,999	บาท 6,000	บาท

9	ม.ค.	61	-	13	ม.ค.	61 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

16	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

23	ม.ค.	61	-	27	ม.ค.	61 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท

30	ม.ค.	61	-	3	ก.พ.	61 19,999	บาท 18,999	บาท 17,999	บาท 6,000	บาท



10.30	น.	คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตู	9	เคานเตอร	U	โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
13.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(

Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI514	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที่
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง	ใหทานเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางตอไปยัง	เมืองเดนพารซาร
20.25	น.	จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	เมืองเดนพารซาร	หรือ	เกาะบาหลี	โดยสายการบิน	รอยัล

บรูไน	(	Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI757	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	25	นาที
22.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport”เมืองเดนพารซารหรือเกาะ

บาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	สนามบินแหงน้ีตั้งชื่อไวเพื่อเป็นเกียรติแก	พันโท	อี	กุสตี	งูระหไร	ผูบัญชาการกอง
กําลังชาวอินโดนีเซีย	วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช	ระหวางการปฏิวัติ
อินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร	ประมาณ	13	กิโลเมตร	เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาสูโรงแรมที่พัก
ทีพ่ัก	โรงแรม	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)



เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่

	พักที่	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เกาะบาหลี	(Bali	Island)	เป็น	1	ใน	34	จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย	เมือง
สําคัญคือเดินปาซาร	พื้นที่ทั้งหมด	5,634.40	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรทั้ง
สิ้น	3,422,600	คน	ความหนาแนนของประชากร	607	คน/ตารางกิโลเมตร
ภาษาที่ใชคือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานชมการแสดง	ระบําบารองแดนซ	(	Barong	Dance	)	การแสดงพื้นบานที่มีชื่อเสียงของ

เกาะบาหลีซึ่งนําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวาง	บารองเป็นสัตวในตํานาน	ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง
และเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงามผูปกปักษรักษามนุษย	ตอสูกับ	รังดา	ตัวละครที่เป็นสัญลักษณแทน
วิญญาณชั่วราย	สลับฉากดวยการรายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแตโบราณกาล	บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏกรรมศักดิส์ิทธิ	์ที่มีการรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม	ประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ
จากน้ันนําทานชม	ศูนยผาบาติก	ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ	ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตก

ตางจากผาบาติกทั่วไป
นําทานชม	ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับของใชตางๆ	ที่มีการ

ออกแบบไวอยางสวยงามเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี	
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานคินตามณี	หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว	ภูเขาไฟบารตูห	และ

ทะเลสาบบารตูห	ที่สวยงามที่สุด	ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ	และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอก
และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ ต	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห	ที่

ตั้งอยูบนระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	และ	ทะเลสาบบารตูห	ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลาง
สายหมอกที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	หมูบานตัมปะซิริง	นําทานชม	วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุ

ศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา	วัดตัมปะซีริง	(Tampak	siring)	ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่ง
ปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤต
ชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราวศตวรรษที่	10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จาก
ใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย
และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระรางกายใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก
จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิงที	่ตลาดปราบเซียน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน

เสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก	และสินคาพื้นเมืองอีกมากมาย	นําทาน
เดินทางสูหาด	จิมบารัน	มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของรานอาหารทะเล	เรียงรายเป็นระเบียบยาว
นับรอยโตะ	พรอมบรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงที่แสนโรแมนติก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ักโรงแรม	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



บํารองแดนซ	(Barong	Dance)	การแสดงพื้นบานที่มีชืื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่ง
นําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวางบารองเป็นสัตวในตํานาน	ซุึ่งมีหลังอานยาว
และมีหางงอนโงง	และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดีงามผูปกปักษรักษามนุษย
ตอสูกับรังตา	ตัวละคนที่เป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับฉากดวยการ
รายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแตโบราณกาล	บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏรรมศักดิส์ิทธิท์ี่มีการรายรํามีทาทางออนชอยงดงามประกอบดวยเสียง
เพลงอันไพเราะ

เทือกเขาคินตามณี	Kintamaniที่งดงามราวสรวงสวรรค	และอากาศเย็นตลอด
ทั้งปี	คือชื่อหมูบานที่สวยงาม	ไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง	ตั้งอยูริมปาก
ปลองภูเขาไฟกุนุง	บาตูร	มีทะเลสาบบาตูร	และภูเขาไฟกุนุงบาตูร	เป็นฉาก
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแหงหน่ึงของบาหลี

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร	(GunungBatur)มีอายุกวา	50,000	ปี	เป็นภูเขาไฟที่ชาว
บาหลีใหการสักการะบูชานับวาเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรยของโลก	มีความสูง
1,717	เมตรเคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟต	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห	ที่ตั้งอยูบน
ระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	และ	ทะเลสาบบารตูห	ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลางสายหมอก
ที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียก
กันวา	วัดตัมปะซีริง	ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่งปัจจุบันน้ียังมี
น้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพ
เพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราว
ศตวรรษที่	10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักกา
ระของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่ง
เลวราย	และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระรางกาย
ใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก



เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย	และดวยพอคา
แมคาที่ตอราคาเกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา	ตลาดปราบเซียน

ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran	Beach)	เป็นชายหาดที่ขึน้ชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี
หาดน้ีนอกจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	จากการไปเลนน้ําทะเล	จูงมือเดิน
เลนชายหาดแลว	ยังขึน้ชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายริม
ชายหาด	เราสามารถเลือกไดเลยวา	มุมไหนรานไหน	เหมาะแกการน่ังกินซีฟูด
ส	ชมวิว	ชมพระอาทิตยตก	ชมหนุมสาว	เดินควงกัน	กลิ่นของ	BBQ	ของอาหาร
ทะเลสด	ไมวาจะเป็นกุง	หอย	ปู	ปลา	มีครบ	ก็จะมาทําใหทานหิวขึน้มาทันที
ประกอบน่ังจิบไวน	หรือเบียรบินตัง	ของอินโด	น่ังชมพระอาทิตยลับขอบฟา
เป็นบรรยากาศที่สุดยอด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทามันอายุน	(Taman	Ayun	Temple)	หรือทีเ่รียกกันวา	วัดเม็งวี	(	The

Royal	temple	of	Mengwi	)	1	ใน	6	วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี	สรางในชวงคริสตศตวรรษที่	17	ในอดีต
วัดหลวงของกษตัริยของราชวงคเม็งวี	ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเม็งวี	ใหทานไดชม
เจดียบาหลีที่มีเอกลักษณในการสรางโดยสรางขึน้เป็นชั้นๆสูงขึน้ไปแลวมุงดวยฟาง	ชมความงามของกําแพง,
ประตูวัดที่กอดวยหินสูง	แกะสลักลวดลายตางๆไวอยางงดงาม
จากน้ันเดินทางขึน้สู	เทือกเขาเบดูกัล	เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี	ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็น

วิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ	เชน	การทํานาขั้นบันได,	สวนผัก	และสวนผลไม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลสาบบราตัน	นําทานชม	วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)

เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของเกาะบาหลี	ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง	มีฉาก
หลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา	1,000	เมตร	สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทํา
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และสรางไวเพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน
ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง	หรือ	เมรุ	มุงดวยฟางซอนกันถึง	11	ชั้น	อีกทั้งยังเป็น
สัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ	50,000	รูเป๊ียะหของอินโดนีเซีย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทานาหลอต	(	Pura	Tanah	Lot	)	ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุด

ของบาหลี"	คําวา	ทานา	แปลวาโลก	คําวา	ลอต	แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกัน
ของธรรมชาติและจักรวาล	เป็นวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล	มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล	สรางอยู
บนโขดหินลักษณะคลายเกาะ	ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาที่
แสนงดงาม	จากน้ันนําทานเดินทางสู	หาดจิมบารัน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี
ทีพ่ัก	โรงแรม	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือวัดเมงวีซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเกาสรางตอนศตวรรษที่	17	เพื่อใช
ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยราชวงศเม็งวี	กําแพงประตูวัด	กอดวยหินสูง	แกะ
สลักลวดลายวิจิตรบรรจง	หลังคาปูดวยหญาสิ่งกอสรางดานใน	ตกแตง
ลวดลายงดงามตามแบบบาหลี	มีสระน้ําลอมรอบ

เบดูกัลตั้งอยูที่ระดับความสูง	1,300	เมตร	จากระดับน้ําทะเลเป็นแหลงที่พัก
ตากอากาศ	มีทะเลสาบที่สงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก	เป็น
ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุงบราตัน	เป็นแหลงน้ําที่มีความสําคัญสําหรับ
ไรนาในแถบน้ี	จึงมีพิธีบูชาเดวีดะเนา	มีสนามกอลฟ	18	หลุม	ที่ดีที่สุดแหงหนง
ในโลก	วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	ไดแก	วัดปุราตะนาหลอต	(Pura	Tanah	Lot)	วัดแหง
น้ีตั้งอยูบนโขดหินใหญนอกฝ่ังยื่นลํ้าสูทะเลมองเห็นเป็นเงาสีดํา	สวยที่สุดยาม
พระอาทิตยตกดิน	ตะนาหลอต	แปลวา	ผืนดินในทองทะเล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร	เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา	เชน
สกีน้ํา	การลองเรือ	และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบที่สวยงาม	มี
รีสอรทใหนักทองเที่ยวใหเขาพักอีกดวย

วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของ
เกาะบาหลี	ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง
มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา	1,000	เมตร
สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และ
สรางไวเพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย	และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวที่งดงามเป็น
วิหารที่สรางในศตวรรษที่	16	โดยนักบุญนิธาราที่บําเพ็ญศีลภาวนาและ
ศักดิส์ิทธิม์ากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี	และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปัก
รักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี	ลักษณะการสรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆ
เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนอยูกลางทะเล	เป็นวัดริมทะเล	1	ใน	5	แหงของเกาะ
บาหลีที่มีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอื่นๆเป็นสถานที่ถายทําละครดัง	เชน	ดอก
แกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ



ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran	Beach)	เป็นชายหาดที่ขึน้ชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี
หาดน้ีนอกจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	จากการไปเลนน้ําทะเล	จูงมือเดิน
เลนชายหาดแลว	ยังขึน้ชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายริม
ชายหาด	เราสามารถเลือกไดเลยวา	มุมไหนรานไหน	เหมาะแกการน่ังกินซีฟูด
ส	ชมวิว	ชมพระอาทิตยตก	ชมหนุมสาว	เดินควงกัน	กลิ่นของ	BBQ	ของอาหาร
ทะเลสด	ไมวาจะเป็นกุง	หอย	ปู	ปลา	มีครบ	ก็จะมาทําใหทานหิวขึน้มาทันที
ประกอบน่ังจิบไวน	หรือเบียรบินตัง	ของอินโด	น่ังชมพระอาทิตยลับขอบฟา
เป็นบรรยากาศที่สุดยอด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี
	พักที่	PARK	REGIS	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	สนามบินงูระหไร	เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน
07.10	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(

Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI758	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาที่	
09.40	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก	พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman

เป็นที่ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองค
สะสมอีกดวย	ซึ่งพระราชวังแหงน้ีจะไมเปิดใหบุคคลทั่วไปเขาไปไดยกเวนในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจํา
ปี	คือวันเฉลิมฉลองเน่ืองในวันสิ้นสุดการถือศีลอด	และในวาระน้ีจะมีการเลี้ยงอาหารใหกับคนทั่วไปอีกดวย
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	มัสยิด	Omar	Ali	Saiffuddien	มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเส

รีเบกาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี
องคที่	28	ของบรูไน	มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี
ไดรับการขนานนามวา	มินิ	ทัชมาฮาล	ออกแบบโดย	Cavalierre	Rudolfo	Nolli	ชาวอิตาลี	บริเวณดานหนาของ
มัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ	มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ	นับเป็นจุดเดนอีกประการหน่ึง	มัสยิดแหง
น้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค	ถือไดวาเป็นมัสยิด
ที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	มัสยิด	Jame	Asr	Hassanil	Bolkiah	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง	25	ปี	แหงการครองราชยของ

สุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	ภายในประกอบดวย	หองสวดมนต	2	หองแยก
ชาย	หญิง,โดมทองคําจํานวน	29	อัน	บันไดทางขึน้	29	ขั้น	โคมไฟ	29	ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก	องคสุลตานแหง
บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห	มูอิซซัดดิน	วัดเดาละห	ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี
องคที่	29	องคปัจจุบันของบรูไน
จากน้ันนําทานลองเรือชม	หมูบานกลางน้ํา	Kampong	Ayer	หมูบานกลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยู

บริเวณปากแมน้ําบรูไน	เป็นหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา	1,300	ปี	การสรางบาน
เรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง	บานพักอาศัย,	มัสยิด,
โรงเรียน,	สถานีอนามัย,	สถานีตํารวจ,	รานคา,	รานอาหาร	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคน
คิดเป็นเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไน
สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี



จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Royal	Regalia	มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระ
ราชาธิบดีองคที่	29	แหงบรูไน	และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย	อาทิเชน	เครื่องเงิน,	เครื่อง
ทอง	มงกุฎ	เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ	รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง	ๆ	ที่ถวาย
แดองคสุลตานแหงบรูไน	
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม

หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ักโรงแรม	The	Centerpoint	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	พระราชวังที่
ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน	รวมทั้งเป็นสถานที่ทําเนียบ
รัฐบาลอีกดวย	พระราชวัง	Istana	ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย
และบรูไนเขาดวยกัน	มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน	ประกอบดวยหอง
หับตางๆถึง	1,788	หอง	มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา	350	คัน

มัสยิด	โอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	Sultan	Omar	Ali	Saifuddien	Mosque	สุเหราที่ได
ชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก	ไดชื่อตามพระนามของ
สุลตานแหงบรูไนองคที่	28	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดาร
เสรีเบกาวัน	ริมแมน้ําเคดายัน	เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน	รอบๆ	สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ	มีภาพของสุเหราสะทอนบนพื้นน้ํา
สวยงามจับตาอยางยิ่ง	(สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเป็นมุสลิมเขา)	ความ
งามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น	มินิทัชมาฮาล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มัสยิดทองคํา	Jame	Ar’Hassanil	Bolkiah	Mosque	ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบัน
ดารเสรีเบกาวัน	มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	สถาปัตยกรรมที่ใช	ไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต	สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี	วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็น
หินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี	หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	จะปิดทําการทุกๆ	วันศุกร
เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น
พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	ผานชมและถายรูปดานนอก

โคมระยาคริสตัลจากอังกฤษ	พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย	และที่สําคัญ
ยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง	3.3	ลานแผน	ความสูงของมัสยิด	52	เมตร	เรียก
วาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ีอยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหน
ไหนในเมืองก็ตาม	การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ	ไมดอก
นานาพรรณ	รวมถึงทะเลสาบขนาดยอมๆ	และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง
Mahligai	ลอยลําอยูดานหนา	วากันวาเรือลําน้ียังใชเป็นเวทีประกวดการอาน
คัมภีรอัลกุรอาน	อีกดวย	มัสยิดน้ีเป็นที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา	"มัสยิดทองคํา"
เน่ืองจากจุดเดนบนโดมที่ใชทองคําถึง	3	ลาน	3	แสนแผนน่ันเอง

ลองเรือชม	หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	หรือ	กัมปงไอเยอร	ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําบรูไน	วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา	1,300	ปี
เสนหของกัมปงไอเยอรคือ	ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง	ปลูก
สรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้งบาน
พักอาศัย	มัสยิด	โรงเรียน	สถานีอนามัย	สถานีตํารวจ	รานคา	รานอาหาร	ฯลฯ
ครบครัน	ในชวงปี	ค.ศ.	1482	ถึง	ค.ศ.	1524	กัมปงไอเยอร	เป็นศูนยราชการ
เป็นนครหลวงของจักรวรรดิบ์รูไน	เป็นทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค	เป็น
ศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก	จีน	กัมพูชาและประเทศเพื่อนบา
นอื่นๆ	กัมปงไอเยอรนับเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของ
ประเทศน้ีอยางชัดเจนที่สุด

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย	พิพิธภัณฑที่ไดรับการโหวตจากประเทศ	ในอาเชี่ยน
วาเป็นพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด	เป็นที่รวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองค
ปัจจุบัน	อาทิ	เครื่องทรงทองคํา	ในวันขึน้ครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผูนําประเทศตาง	ๆ	ชมมงกุฏทองคํา	บัลลังกทองคํา	เครื่องทรงทองคํา	รวมทั้ง
เครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	The	Centerpoint	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
10.55	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI513	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทาน	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
9.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
11.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
12.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1

ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม



1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาVisa	on	Arrival	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	20	USD	ตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุไมนอยกวา	6	เดือน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ทานละ	20	USD	/ทริป/ตอทานทิป***
หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด**
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ



สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน				เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


