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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-บรไูน-บาหล ี X ✈ ✈ Park Regis Hotel 

2 

ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมู่

บา้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล 

(วัดตัมปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

O O O Park Regis Hotel 

3 

วัดทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วดัอลูัน

ดานูบราตัน-ชมววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบา

รัน 

O O O Park Regis Hotel 

4 

บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผา่น

ชมมสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr 

Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางน ้า-พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

O   O O 
The Centerpoint 

Hotel 

5 บรไูน – กรงุเทพฯ O ✈ X  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - บาหล ี

10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
และหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

 

20.25 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ 
รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
25 นาที ่

 

 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ี
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กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลังชาวอนิโดนเีซยี วรีบรุษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่น
วงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้
ตัง้อยูห่่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่อง     ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟ

บารต์หู ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านชมการแสดงระบ า บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืน้บา้นที่
มชี ือ่เสยีงของเกาะบาหลซี ึง่น าเสนอเรือ่งราวการต่อสูร้ะหวา่ง บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่
มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณดีงามผูป้กปักษ์รักษา
มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย สลับฉากดว้ยการรา่ยร า
แบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้า่เป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์
ทีม่กีารร่ายร ามที่าทอีอ่นชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนัน้น าท่านชม 
ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลายสีสันความ
แตกต่างจากผา้บาตกิทั่วไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และ
เครือ่งประดับของใชต้่างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ชี ือ่เสยีง
ของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ 
ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบารต์ูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และ
ทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ต ์ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟ
บารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ยบุตัวของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ 
 

 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซิริง น าท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน ้าพศุักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมกัจะเรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถาน
นี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ท าใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระ
อนิทร์ทรงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับ
ไล่สิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพื่อช าระร่างกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่ง
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย น าท่านเดนิทางสู่หาด 
จมิบารนั  มีความยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที่ตัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็น
ระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์สัดงทีแ่สนโรแมนตกิ 
 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่าม วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดกูลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานบูราตนั  
– ชมววินาข ัน้บนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรอืที่เรยีกกันว่า 

วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มคีวามสวยงามที่สุดของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูัดที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายต่างๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล 
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เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั ้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นวถิีชีวติการท า
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบบราตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura 
Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่ส าคัญ  1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั ้งอยู่บริเวณ ริม
ทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพธิกีรรมทาง
ศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลักษณะเด่นของวัดแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ปูลงดา้นหลังธนบตัรแบบ 50,000 รเูป๊ียะหข์อง
อนิโดนีเซยี น าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ด
ชืน่ ชมววินาข ัน้บนัได จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต 
แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล 
เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขด
หนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้ม
ไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิรารธ์า  ในสมัยศตวรรษที่ 11 
เพือ่อุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง
ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี  
 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่ ี ่       บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-ผา่นชม  มสัยดิ Omar Ali 

Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางน า้-พพิธิภณัฑ ์

Royal Regalia - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ น าท่านเดนิทางสู สนามบนิงูระหไ์ร เพื่อน าท่านเดนิทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรเีบกาวัน 
ประเทศบรไูน 

 

 

07.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 

 น าท่านผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พระราชวงั Istana 
Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 
โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้ า 257 หอ้ง สิ่งอ านวยความสะดวกใน
พระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่
โปโลขององค์สุลต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลี้ยงที่
สามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บ
เหล่าบรรดารถหรูทีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแห่งนี้จะไมเ่ปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้
ไปไดย้กเวน้ในวันส าคัญทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนือ่งในวันสิน้สดุการ
ถอืศลีอด และในวาระนี้จะมกีารเลีย้งอาหารใหก้ับคนทั่วไปอกีดว้ย จากนัน้น าท่านผา่นชม
และถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบ
กาวัน สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จ
พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย 
เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคัมภรีอ์ัลกุ
รอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรม
อติาล ีไดรั้บการขนานนามว่า มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีา
ประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ
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ซึง่เป็นสัญลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีสุ่ด
แหง่หนึง่ของโลก 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านผ่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี 

แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิอง
บรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีสุ่ดในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดุในการก่อสรา้งและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาด
ใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บนัได
ทางขึ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มอูซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ
บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ ้านกลางน ้า 
Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าบรูไน เป็น
หมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบ
ปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย, 
มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมูบ่า้นแห่งนี้มี
ประชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานที่
ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กท่องเทีย่วจากทั่ว
โลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัด
แสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้ว
ของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่ง
ราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่
ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis 
Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกว่า
ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่า
ชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาด
กาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตาม
อธัยาศัย 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
10.55 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 

Brunei ) เที่ยวบินที่ BI513 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้ง

ของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบาง

รายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไม่

มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณี

ทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่02-06 พ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 6,300 

วนัที ่09-13 พ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 6,300 

วนัที ่16-20 พ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 6,300 

วนัที ่23-27 พ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 6,300 

วนัที ่06-10 ม.ิย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่13-17 ม.ิย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่20-24 ม.ิย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่04-08 ก.ค. 60 (วนัอาสาฬหบูชา) 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่11-15 ก.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่18-22 ก.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่25-29 ก.ค. 60 (วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.10) 23,900 22,900 21,900 6,300 

วนัที ่01-05 ส.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่08-12 ส.ค. 60 (วนัแม่
แหง่ชาต)ิ 

23,900 22,900 21,900 6,300 

วนัที ่15-19 ส.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่22-26 ส.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่29 ส.ค. – 02 ก.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่12-16 ก.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่19-23 ก.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่26-30 ก.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่03-07 ต.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่10-14 ต.ค. 60 (วนัคลา้ยวนั
เสด็จสวรรคต ร.9) 

23,900 22,900 21,900 6,300 

วนัที ่17-21 ต.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 
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วนัที ่24-28 ต.ค. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่31 ต.ค. - 04 พ.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่07-11 พ.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

วนัที ่14-18 พ.ย. 60 22,900 21,900 20,900 6,300 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่า่นละ 15,900 บาท  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ Vat 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั หรอืตามสายการบนิก าหนด 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ 
ประเทศอนิโดนเีซยีไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงั
คณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 



                                                หนา้ 7 จาก 7  

 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยี ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


