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Bali&Brunei  

บาหล-ีบรไูน เทีย่ว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 

โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน (BI) 

5 วนั 4 คนื 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

 ไปคร ัง้เดยีว เทีย่ว 2 ประเทศ บรไูน+อนิโดนเีซยี 
 ชม ความงามของมสัยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  

 ชม ลงิจมกูยาว สตัวห์ายาก หาไดท้ีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 

 ชม วดัอุลนัดานูบราตนั วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 

 ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ู ทีส่วยทีสุ่ด 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บาหล ี X ✈ ✈ 
Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 

ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - 
หมูบ่า้นคนิตามณ ี– ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีรต์า

อัมปีล (วัดตัมปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 
🍽 🍽 🍽 

Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 
วัดทามันอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วัดอลูัน
ดานูบราตัน-ชมววินาขัน้บันได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบา

รัน 
🍽 🍽 🍽 

Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

4 

บาหล-ีบรไูน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-
ผ่านชมมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - มัสยดิ Jame Asr 
Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางน ้า-พพิธิภัณฑ ์Royal 

Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์าร์
เก็ต 

✈ 🍽 🍽 
Orchid Garden Hotel  ระดบั 4 

ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

5 บรไูน – กรงุเทพฯ 🍽 ✈ X  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 20 USD/ทรปิ 

**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 
  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบันดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยัล บรไูน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง  

20.25 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาที ่

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซ์า่ร์หรอืเกาะบาหล ีประเทศ

อนิโดนีเซยี สนามบนิแหง่นี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุษุ

ในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่นวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวัิตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้

ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

แลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภูเขาไฟบารต์หู ์ – 
วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน – หาดจมิบารนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ า บารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืน้บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะบาหลซี ึง่

น าเสนอเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่าง บารองเป็นสัตวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทน

วญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ตอ่สูก้ับ รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชั่วรา้ย สลับฉากดว้ยการร่ายร า

แบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้่าเป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์ทีม่กีารร่ายร ามที่าทอี่อนชอ้ย

งดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนัน้น าทา่นชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ 

ซึง่มีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนยเ์ครื่องเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และ

เครือ่งประดับของใชต้า่งๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทาง

ไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบาร์ตูห ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์

ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภเูขาไฟบารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 

1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ทีเ่กดิขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

 

 
บา่ย 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นตัมปะซริงิ น าทา่นชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทย

มักจะเรยีกกันวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนต์

แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของ

ราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันวา่ท าใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน ้าศักดิส์ทิธิ์

ซ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน ้าอมฤตชบุชวีติ

นักรบของพระองคส์ถานทีแ่หง่นี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพ

สกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไลส่ ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปี

จะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพแุหง่นี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบ

เซยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตา

ไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย น าทา่นเดนิทางสูห่าด จมิบารนั  เป็นหาดทีม่คีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็น

ทีต่ัง้ของรา้นอาหารทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโร

แมนตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนูซฟู๊ีดสไตลบ์าหล ี

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดูกลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานูบราตนั – ชมววินา
ข ัน้บนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายนุ () หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วัดเมง็ว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่ี
ความสวยงามทีส่ดุของบาหล ีสรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับ
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ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆ
สงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวัูดทีก่อ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้

เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการท า
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  น าทา่นชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่

ส าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภูเขาที่

สวยงามบนความสงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธ

และฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นี้จะมศีาลาซึง่มี

หลังคาทรงสูง หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 

50,000 รเูป๊ียะหข์องอนิโดนีเซยี น าทา่นเดนิทางกลับ ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ชมววินา

ข ัน้บนัได  

 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต  ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก 

ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บน

ชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดเูหมอืนวัด
อยู่กลางทะเล เวลาน ้ าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัย
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ศตวรรษที ่11 เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติย์
ใกลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-ผา่นชม  มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien –  
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางน า้-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia – ล่องเรอืชมลงิ

จมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้ น าทา่นเดนิทางส ูสนามบนิงรูะหไ์ร เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงบันดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรูไน 

07.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่

BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พระราชวงั Istana Nurul Iman เป็นทีป่ระทับ
ของสลุตา่นแหง่บรไูนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 
ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวัง

แหง่นี้คอืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรง
จอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นี้
ยังเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแหง่นี้จะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวัน

ส าคัญทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนื่องในวันสิน้สดุการถอืศลีอด และในวาระนี้จะมกีารเลีย้งอาหารใหก้ับ
คนทั่วไปอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บัน
ดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงค์

ที ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุัน ภายในมัสยดิประดบัตกแตง่ดว้ยหนิ
ออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ัลกุ
รอาน มัสยดิแหง่นี้เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิิ 

ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีาร
จ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจุดเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแหง่นี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็น
สญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
บา่ย น าท่านชม มสัยดิ สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุต่านองค์ปัจจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็น

มัสยดิแหง่ชาตขิองบรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารน าเขา้วัสดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจาก

ทั่วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ 

เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 

อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีัจญี ฮัสซานัล 

โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบันของบรูไน จากนั้นน าท่านล่องเรอืชม 

หมูบ่า้นกลางน า้ Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้า
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ทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนื่องกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายันและเชือ่มต่อกันดว้ย

สะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบัน

หมูบ่า้นแหง่นี้มปีระชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

วัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้  จากนั้นน าท่านชม 

พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน 

และขา้วของเครื่องใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่อง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน  จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่ยาว

ประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิ

รมิแมน่ ้า จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื 

อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอัธยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

บรไูน-กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

10.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI513 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

บาหล ี- บรไูน สบาย...สบาย 5 วนั 4 คนื BY BI  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่16-20 ม.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่06-10 ก.พ. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่27 ก.พ. -03 ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่06-10 ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่13-17 ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่03-07 เม.ย. 61 21,999 20,999 19,999 5,900 

วนัที ่01-05 พ.ค. 61 20,999 19,999 18,999 5,900 

วนัที ่08-12 พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่15-19 พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

วนัที ่22-26 พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 20 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 
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3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงื่อนไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 20 USD ตอ่ทรปิ ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนั้นจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


