
 

  

+ + +สุดเพอร์เฟค กบัสองประเทศ..สองอารยธรรม..บาหล&ีบรูไน!! + + + 

พร้อมสัมผสัวฒันธรรมพืน้เมือง และธรรมชาติทีบ่ริสุทธ์ิ และอลงัการ.. 
แถมยงัพกัด.ี.ย่านใจกลางเมือง ทั้งบาหล ีและ บรูไน!! 

 

 

 



 

  

 

โรแมนตกิ บาหล.ี.. 

** ต่ืนตาต่ืนใจกบัศิลปะประจ าชาต.ิ..”ระบ าบารองซ์ดานซ์” กบัการละเล่นทีเ่ป็นเสน่ห์เฉพาะตวั!!!! 
** ชมความงามของภูเขาไฟคนิตามณี..และช็อปป้ิงชิลล์ๆ ที ่หมู่บ้านอูบุด!! 

** ชมความงามของวดั “เมยีง ว”ี กบับรรยากาศทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ 

** ชมบ่อน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิที ่“เทมภคัสิริงค์”และ ช็อปป้ิงที ่“ตลาดปราบเซียน”และชมพระอาทติย์ตกดนิทีว่หิารศักดิ์สิทธ์ “ทานาลอ็ท” 

** พเิศษสุดกบัดนิเนอร์สุดโรแมนตกิและอลงัการบนชายหาด..กบัเมนู  

กุ้งลอ็ปเตอร์ + กุ้งมงักร!!! 
...คลาสสิคบรูไน 

** ชมมนิิทชัมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” 

** ผ่านชมพระราชวงัหลงัคาทองท าทีส่วยงามทีสุ่ด ที ่“Istana NurulIman” 

** น าชมความยิง่ใหญ่อลงัการของมสัยดิทองค า “JameAsrHassanilBolkiah Mosque” 

** ชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน า้“Kampong Ayer” และชม”ลงิจมูกยาว” 
ซ่ีงเป็นสัตว์ทีห่าดูได้ยากในปัจจุบนั! 

 

 

 

11.30 น. คณะพรัอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยลั บูรไน ประตู 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันโดยเที่ยวบินที่ BI514บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น.  ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  

(เวลาทีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าคณะผา่นตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ  

 

20.25 น.  น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง เดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใชเ้วลาในการ
เดินทาง 2 ชัว่โมง 25 นาที โดยประมาณ 

22.45 น.  ถึง สนามบินกรูารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร์ ซ่ึงเป็นสนามบินท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีต่อสู้กบัชาวดชัตเ์พ่ืออิสระภาพ
ของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูห่่างจากทางใตข้องเมืองเดนปาซาร์ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท่ีเกาะบาหลีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เม่ือ
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวนั – บาหล ี

 



 

  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านชมการแสดงศิลปวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบาหลี ระบ าบารองด๊านซ์”เป็นการแสดงร่ายร าระบ าสิงโตเทพเจา้ ซ่ึงแสดงให้เห็นการต่อสู้อนัไม่มีท่ี
ส้ินสุดระหวา่ง “บารอง”สิงห์โตท่ีคอยช่วยเหลือมนุษยโ์ลก ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความดีและ “รังดา” ตวัมารซ่ึงมากดว้ยเวทยม์นตม์หาศาล เป็นสญัลกัษณ์
ของความชัว่ร้าย  

 

จากนั้นน าท่านสู่ Batik Studioเพ่ือชอ้ปป้ิงผา้บาติก แบบต่างๆ ท่ีแปลกตาจากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่เทือกเขาคินตามณี Kintamaniท่ีงดงามราวสรวง
สวรรค ์และอากาศเยน็ตลอดทั้งปี  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคารคนิตามณ ี 

ชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟกนุุงบาตูร์ (GunungBatur)มีอายกุวา่ 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟท่ีชาวบาหลีให้การสกัการะบูชานบัวา่เป็นภูเขาไฟท่ีมหศัจรรยข์อง
โลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพน่ลาวาและเถา้ภูเขาไฟมาแลว้หลายคร้ัง บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปีใกลก้บัภูเขาไฟ คือทะเลสาบกนุูงบาร์ตูร์
เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวัของภูเขาไฟ  

 

 

 

วนัที่ 2 :    ระบ าบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดโิอ – ภูเขาไฟคนิตามณ ี– เทมภคัสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – อูบุด วลิเลจ เลจ 

 



 

  

จากนั้นเดินทางสู่ปุราเตียร์ตาอมัปึล (PuraTirtaEmpul)หรือวดัน ้ าพศุกัด์ิสิทธ์ิหรือวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ ทัมภคัสิริงค์ มีบ่อน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุข้ึนจากใต้
ดินเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี เช่ือวา่พระอินทร์เป็นผูด้ลบนัดาลให้เกิดน ้าพชุาวบาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้าอาบน ้ า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวร้าย
ทั้งยงัรักษาโรคต่างๆทุกปีผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิก่อนการอาบน ้ า จะมีการท าพิธีบูชาเทพเจา้แห่งน ้าพท่ีุแท่นบูชาจะมาอาบน ้ าพุ
ศกัด์ิสิทธ์ิกนัท่ี ท่ีอาบน ้าโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 10  

 

 

ให้เวลาท่านชอ้ปป้ิงกนัสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กบัสินคา้ราคาถูกอยา่งเหลือเช่ือ ณ ร้านคา้บริเวณรอบๆ วดัทมัปัคสิริงคจ์ากนั้นน าท่านชมสินคา้พ้ืนเมือง 
ท่ี Ubud Village ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีปราณีต และท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได ้

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

เดินทางสู่ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวดัเมงวซ่ึีงเป็นวดัท่ีเคยเป็นพระราชวงัเก่าสร้างตอนศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมของ
กษตัริยร์าชวงศเ์ม็งวี ก าแพงประตูวดั ก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง หลงัคาปูดว้ยหญา้ส่ิงก่อสร้างดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ
บาหลี มีสระน ้าลอ้มรอบ จากนั้นน าท่านชมทุ่งข้าวขั้นบันไดท่ีค่อย ๆ ลาดต ่าลงท่ีเบดูกัลป์ (Bedugu) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางววิทุ่งข้าวขั้นบันได น าท่านเดินทางสู่ปุราอูลนัดานูบราตัน (PuraUlun Danu Bratan)ชมวิวทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) 

 

วนัที่ 3 :     วดัปุรามันอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลนัดานูบราดนั – วหิารศักดิ์สิทธิ์ทานาลอ็ต 

 



 

  

ทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัและชมความสวยงามของปุราอูลนัดานูบราตนั (PuraUlun Danu Bratan)หรือวดัอูลนัดานูวดัท่ีส าคญัและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะ
บาหลีตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึนวดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้  าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินดู
รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้ า มีความสวยงามเป็นอนัสองของเกาะบาหลีมกัปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายโมษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอและ
สมัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ีปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือวหิารทานาห์ลอต ชมวดับนโขดหินริม
มหาสมุทรอินเดีย และหนา้ผามหศัจรรยจุ์ดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับุญนิธาราท่ีบ าเพญ็ศีลภาวนาและศกัด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ี
นบัถือของชาวบาหลี และเช่ือกนัวา่มีงูเทพเจา้คอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตวิ้หารแห่งน้ี ลกัษณะการสร้างวดัอยูบ่นโขดหินคลา้ยเกาะเลก็ๆเวลาน ้าข้ึนจะดู
เหมือนอยูก่ลางทะเล เป็นวดัริมทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามกวา่แห่งอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครดงั เช่น ดอกแกว้การะบุหนิง
และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า : ณ ชายหาดจิมบารัน ด้วย...เมนูพเิศษกุ้งลอ็ปเตอร์+กุ้งมังกร ท่ามกลางบรรยากาศสไตล ์ บาหลี เพลิดเพลินดว้ยเสียงดนตรีบรรเลง
จากนกัดนตรีทอ้งถ่ินสไตล ์บาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารกล่อง (Boxes) 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงบนัดาเสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI)  

เที่ยวบินที่ BI758ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

09.35 น.  ถึง สนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซารามหลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางชม มัสยดิทองค า JameAr’HassanilBolkiah Mosque ท่ีอยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 4 :    บาหล ี– บรูไน – มัสยดิ JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พพิิธภณัฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน า้ 
Kampong Ayer – ชมลงิจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล  

 



 

  

มสัยดิแห่งน้ีถือวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุวา่เป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตลอิ์ตาลี โดยสถาปนิกชาว
อิตาลี วสัดุทุกช้ินเป็นวสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเน้ือแขง็ชั้นเยีย่มจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้
คริสตลัจากองักฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีส าคญัยอดโดมใชแ้ผน่ทองค าแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผน่ ความสูงของมสัยดิ 52 เมตร เรียกว่าสูง
พอท่ีจะให้คนในเมืองเห็นโดมทองค าน้ีอยา่งทัว่ถึงไม่วา่คุณจะอยูแ่ห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยดิก็เตม็ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ไมด้อก
นานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดยอ่มๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligaiลอยล าอยูด่า้นหนา้ วา่กนัวา่เรือล าน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่าน
คมัภีร์อลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยดิน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอีกช่ือหน่ึงวา่ "มัสยดิทองค า" เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใชท้องค าถึง 3 ลา้น 3 แสนแผน่ (พฤหัสบด ีและ
วนัศุกร์ หรือวนัส าคญัทางศาสนามัสยดิจะปิด แวะถ่ายรูปด้านหน้า) 
 แวะถ่ายรูปพระราชวัง Istana NurulImanหรือ พระราชวังหลังคาทองค า พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็น
สถานท่ีท าเนียบรัฐบาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรูไนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองค าสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น 

ประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกวา่ 350 คนั จากนั้นน าทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจดัแสดงไวห้ลาย
ส่วน โดยส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ Islamic Art GalleryRoyal Regallaท่ีรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว้
มากมาย ไม่วา่จะเป็นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียปิต ์รวมไปถึงคมัภีร์อลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมขี้ดไฟ 

นอกจากน้ียงัจดัแสดงประวติัการคน้พบน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจ านวนมากมายมหาศาลท่ีพลิกโฉมประเทศบูรไนให้เป็นประเทศท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในโลก 

** ณ ตอนนี ้บรูไรมิวเซียม ปิดปรับปรุงไม่มีก าหนด 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร น าทุกท่านเดินทางสู่ พพิิธภณัฑ์เทคโนโลย ี เพื่อเขา้ชมชีวิต
ความเป็นอยูข่องชนชาวพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุกท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตกปลา
หาเล้ียงชีพ การท าเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ห้องท่ี 1 ห้องหมู่บ้านน ้าWater 

Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสร้างชุมชนบา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน ้าตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  ห้องท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและหตัถกรรมต่างๆ 

เช่น การท าเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ ห้องท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นบนบก ท่ีแสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสร้างบา้นเรือนและการใชชี้วิต
ความเป็นอยู ่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน ้าตาลทรายแดงอาชีพประจ าของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจากนั้นน าทุกท่านแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือก
ชมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง จากนั้นน าทุกท่านล่องเรือชมหมู่บ้านลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กมัปงไอเยอร์ ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าบรูไน ว่ากนัวา่มีคน
อาศยัอยูก่นัมาอยา่งยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ห์ของกมัปงไอเยอร์คือ ศิลปะการสร้างบา้นเรืองแบบพ้ืนนบัพนัหลงั ปลูกสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อ
กนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้ าน้ีมีทั้งบา้นพกัอาศยั มสัยดิ โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีต ารวจ ร้านคา้ ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. 1482 

ถึง ค.ศ. 1524 กมัปงไอเยอร์ เป็นศูนยร์าชการ เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีส าคญัของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จาก
ตะวนัตก จีน กมัพชูาและประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ กมัปงไอเยอร์นบัเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ้ าของประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด พเิศษ!!

น าทุกท่านล่องเรือRiver Safariชมบา้นเรือนสองฝ่ังแม่น ้า เร่ือยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น ้า เพ่ือชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนซ่ึงเป็นท่ี
อาศยัของลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธ์แวะถ่ายรูปมัสยดิ โอมาร์ อาล ีไซฟัดดนิ Sultan Omar Ali Saifuddien Mosqueสุเหร่าท่ีไดช่ื้อวา่สวยงาม
ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองคท่ี์ 28 สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1958 ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

ริมแม่น ้าเคดายนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขดุกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพ้ืนน ้ าสวยงามจบัตา
อยา่งยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตให้คนท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความงามของมสัยดิน้ีไดรั้บการเปรียบเปรยวา่เป็น มินิทัชมาฮาล 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรือระดบัเทียบเท่า 



 

  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

10.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI513 พกัผอ่นตามอธัยาศยัพร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(ใชเ้วลาบินประมาณ 

2.45 ชม.)  

12.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืมเลือน 

 

 

** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่น 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ช้ในการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง ทางผู้จัด 

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรือ เรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่เตม็ ตามความเหมาะสม 

 

การช าระเงนิ  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน พร้อมส่งรายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดนิทางทันที 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ ท่านเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงนิได้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัรานีร้วม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บรูไน–เดนบาร์ซาร์-บรูไน-กรุงเทพฯ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่าน /1 ห้อง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
ค่าล่องเรือซาฟารี  

ค่ามคัคุเทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

 

ก าหนดการเดินทาง / ขั้นต ่า 15 ท่าน 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

11-15 มิ.ย. 62 

25-29 มิ.ย. 62 
22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 

16-20 ก.ค. 62 22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 

06-10 ส.ค. 62 

20-24 ส.ค. 62 
22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 

10-14 ก.ย. 62 

24-28 ก.ย. 62 
22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 

วนัที่ 5 :     บรูไน - กรุงเทพฯ 



 

  

อตัรานีไ้ม่รวม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

พนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     

 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมัดจ า บริษทัฯจะคดิค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงนิได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามัดจ าห้องพกั เป็นต้น)  

ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณ ี

กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้
พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและ
ตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัต ิลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่ผู้เดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน*** 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
** กรณ ีถือหนังสือเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เติม ** 

 

**ในกรณทีี่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่วข้องกบัวนัเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ 

ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ*ี* 


