


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

พักที่	Park
Regis	Hotel
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบ
เทา,เดน
พารซาร

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

พักที่	Park
Regis	Hotel
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบ
เทา,เดน
พารซาร

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

พักที่	Park
Regis	Hotel
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบ
เทา,เดน
พารซาร

4
สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน
บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	อิสตานา	นูรัล	อีมาน	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา
-	มัสยิดสุลตานโอมาร	อาลี	ไซฟุดดีนที่	3	-	มัสยิดทองคํา	-	กัมปงไอเยอร	-
พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	ลิงโพรบอสซิส	(ลิงจมูกยาว)	-	ตลาดกาดงไนท
มารเก็ต

พักที่		The
Centerpoint
Hotel	ระดับ
4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ส.ค.	60	-	2	ก.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

12	ก.ย.	60	-	16	ก.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

19	ก.ย.	60	-	23	ก.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

26	ก.ย.	60	-	30	ก.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

3	ต.ค.	60	-	7	ต.ค.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

10	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,300	บาท

17	ต.ค.	60	-	21	ต.ค.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

24	ต.ค.	60	-	28	ต.ค.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

31	ต.ค.	60	-	4	พ.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

7	พ.ย.	60	-	11	พ.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

14	พ.ย.	60	-	18	พ.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

21	พ.ย.	60	-	25	พ.ย.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท



5	ธ.ค.	60	-	9	ธ.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,300	บาท

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

19	ธ.ค.	60	-	23	ธ.ค.	60 25,900	บาท 24,900	บาท 23,900	บาท 6,300	บาท

26	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 25,900	บาท 24,900	บาท 23,900	บาท 6,300	บาท

2	ม.ค.	61	-	6	ม.ค.	61 24,900	บาท 23,900	บาท 22,900	บาท 6,300	บาท

9	ม.ค.	61	-	13	ม.ค.	61 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

16	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

23	ม.ค.	61	-	27	ม.ค.	61 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท

30	ม.ค.	61	-	3	ก.พ.	61 20,900	บาท 19,900	บาท 18,900	บาท 6,300	บาท



ชวงเชา
10.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	9	เคานเตอร	Uเช็คอินกรุป

ของสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal

Brunei	)	เที่ยวบินที่	BI514	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที่
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

ชวงคํ่า
20.25	น.	จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	เมืองเดนพารซาร	หรือ	เกาะบาหลี	โดยสายการบิน	รอยัล

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

บาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	สนามบินแหงน้ีตั้งชื่อไวเพื่อเป็นเกียรติแ์ก	พันโท	อี	กุสตี	งูระหไร	ผูบัญชาการกอง
กําลังชาวอินโดนีเซีย	วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช	ระหวางการปฏิวัติ
อินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ	สนามบินแหงน้ีตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร	ประมาณ	13	กิโลเมตร
เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่น)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมทีพ่ัก
ทีพ่ัก	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2



	พักที่	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชมการแสดงระบํา	บารองแดนซ	(	Barong	Dance	)	การแสดงพื้นบานที่มีชื่อเสียงของเกาะ

บาหลีซึ่งนําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวาง	บารองเป็นสัตวในตํานาน	ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง	และ
เป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงามผูปกปักษรักษามนุษย	ตอสูกับ	รังดา	ตัวละครที่เป็นสัญลักษณแทนวิญญาณ
ชั่วราย	สลับฉากดวยการรายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแตโบราณกาล	บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏกรรมศักดิส์ิทธิ	์ที่มีการรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม	ประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ
จากน้ันนําทานชม	ศูนยผาบาติก	ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ	ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตก

ตางจากผาบาติกทั่วไป	ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับของใชตางๆ
ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงามเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานคินตามณี	หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว	ภูเขาไฟบารตูห	และทะเลสาบ

บารตูห	ที่สวยงามที่สุด	ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ	และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ ต	ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห	ที่ตั้งอยูบน

ระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	และ	ทะเลสาบบารตูห	ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลางสายหมอก
ที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	หมูบานตัมปะซิริง	นําทานชม	วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิ ์

ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา	วัดตัมปะซีริง	(Tampak	siring)	ตามตํานาน	เกอโบอีวา	มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของ
เบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณสถานน้ีดวยเล็บมือของตน	เป็นอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชใน
ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดปราบเซียน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน

เสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก	และสินคาพื้นเมืองอีกมากมาย
นําทานเดินทางสูหาด	จิมบารัน	มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของรานอาหารทะเล	เรียงรายเป็น

ระเบียบยาวนับรอยโตะ	พรอมบรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงที่แสนโรแมนติก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับ
ของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงาม	อีกทั้งยังเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อ
เสียงของบาหลี

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

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟต

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทามันอายุน	(Taman	Ayun	Temple)	หรือที่เรียกกันวา	วัดเม็งวี	(	The	Royal

temple	of	Mengwi	)	1	ใน	6	วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี	สรางในชวงคริสตศตวรรษที่	17	ในอดีตวัดหลวง
ของกษตัริยของราชวงคเม็งวี	ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเม็งวี	ใหทานไดชมเจดียบาหลี
ที่มีเอกลักษณในการสรางโดยสรางขึน้เป็นชั้นๆสูงขึน้ไปแลวมุงดวยฟาง	ชมความงามของกําแพง,	ประตูวัดที่กอ
ดวยหินสูง	แกะสลักลวดลายตางๆไวอยางงดงาม
จากน้ันเดินทางขึน้สู	เทือกเขาเบดูกัล	เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี	ระหวางการเดินทางทานจะไดเห็น

วิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตางๆ	เชน	การทํานาขั้นบันได,	สวนผัก	และสวนผลไม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลสาบบราตัน	
นําทานชม	วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของเกาะบาหลี	ตั้งอยู

บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง	มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับ
น้ําทะเลกวา	1,000	เมตร	สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และสรางไว
เพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน	ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรง
สูง	หรือ	เมรุ	มุงดวยฟางซอนกันถึง	11	ชั้น	อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ	50,000
รูเป๊ียะหของอินโดนีเซีย	
นําทานเดินทางกลับ	ระหวางทาง	ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น	ชมวิวนาขัน้บันได
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทานาหลอต	(	Pura	Tanah	Lot	)	ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของ

บาหลี"	คําวา	ทานา	แปลวาโลก	คําวา	ลอต	แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกันของ
ธรรมชาติและจักรวาล	เป็นวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล	มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล	สรางอยูบน
โขดหินลักษณะคลายเกาะ	เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนูซีฟ ูดสไตลบาหลี
ทีพ่ัก	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



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

	บริการอาหารกลางวัน	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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	ซีฟ ูดสไตลบาหลี
	พักที่	Park	Regis	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา,เดนพารซาร



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินงูระหไร	เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน
07.10	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal

Brunei	)	เที่ยวบินที่	BI758	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาที่	บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
09.40	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานผานชมและถายรูปดานนอก	พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก	พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	เป็นที่

ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1984	มีมูลคา	1.4	พันลานดอลลารสหรัฐฯ	บน
พื้นที่	2,152,782	ตารางฟุต	ประกอบไปดวย	โดมทําดวยทองคํา,	หอง	1,788	หอง,	หองน้ํา	257	หอง
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	มัสยิด	Omar	Ali	Saiffuddien	มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเส

รีเบกาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี
องคที่	28	ของบรูไน	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบัน	ภายในมัสยิดประดับ
ตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานผานชม	มัสยิด	Jame	Asr	Hassanil	Bolkiah	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง	25	ปี	แหงการครองราชยของ

สุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	อาทิเชน	หินออนจากประเทศอิตาลี,	แชนเดอเลีย
รทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย
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
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชม	ลิงโพรบอสซิส	(Proboscis	Monkey)	หรือที่เรียกกันวา	ลิงจมูกยาว	เป็นลิงที่มี

มีจมูกใหญและยื่นยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น	เป็นลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน	โดย
จะอาศัยอยูในป าชายเลนหรือป าติดริมแมน้ํา	
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม

หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

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

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มัสยิดทองคํา	Jame	Ar’Hassanil	Bolkiah	Mosque	ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบัน
ดารเสรีเบกาวัน	มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	สถาปัตยกรรมที่ใช	ไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต	สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี	วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็น
หินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี	หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ
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
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
10.55	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)

เที่ยวบินที่	BI513	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย

โดยโรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อินโดนีเซีย	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักเตียงคู	(Twin	หรือ
Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหอง
พักของแตละโรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่
ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
17.	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	
18.	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	
19.	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	20	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดิน

ทางไมถึง	20	ทาน

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	20	วัน	หรือตามสายการบินกําหนด
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว



1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่าง	สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.	คา	Visa	on	Arrival	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	20	USD	ตอทานตอทริป
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	Vat	7%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของ

ของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทองเทีย่วบาง

รายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป
จึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทาน
ไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	20	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	20	ทาน
กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง
ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	ผูใหญทานละ	14,900	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้	มิ

เชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

1.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.		ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศบรูไน	และ

ประเทศอินโดนีเซียไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะ
ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต



ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	และคา
ใชจายอื่นๆ
7.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


