
 

 

BHT9190009 ทวัรบ์าหลี บรูไน 5 วนั 4 คืน 
พรอ้มสมัผสัวฒันธรรมพื! นเมือง และธรรมชาตทีิ)บรสุิทธิ+ และอลงัการ.. 

แถมยงัพกัดี..ยา่นใจกลางเมือง ทั!งบาหลี และ บรูไน!! 

 
 
 
 



 

 

โรแมนตกิ บาหลี... 
** ตื)นตาตื)นใจกบัศิลปะประจาํชาต.ิ..”ระบาํบารองซด์านซ”์ กบัการละเล่นที)เป็นเสน่หเ์ฉพาะตวั!!!! 
** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ! งชิลล์ๆ  ที) หมู่บา้นอูบุด!! 
** ชมความงามของวดั “เมียง วี” กบับรรยากาศที)สุดแสนจะโรแมนตกิ 
** ชมบ่อนํ!าพุศกัดิ+สิทธิ+ที) “เทมภคัสิริงค”์และ ช็อปปิ! งที) “ตลาดปราบเซียน”และชมพระอาทิตยต์กดินที)วิหารศกัดิ+สิทธ ์“ทานาล็อท” 
** พิเศษสุดกบัดินเนอรสุ์ดโรแมนติกและอลงัการบนชายหาด..กบัเมนู  
กุง้ล็อปเตอร ์+ กุง้มงักร!!! 
...คลาสสิคบรูไน 
** ชมมินิทชัมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” 
** ผ่านชมพระราชวงัหลงัคาทองทาํที)สวยงามที)สุด ที) “Istana NurulIman” 
** นาํชมความยิ)งใหญ่อลงัการของมสัยดิทองคาํ “JameAsrHassanilBolkiah Mosque” 
** ชมวฒันธรรมความเป็นอยูข่องหมู่บา้นลอยนํ!า“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” 
ซี)งเป็นสตัวที์)หาดไูดย้ากในปัจจุบนั! 
 
 
 
HH.IJ น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั!น K เคานเ์ตอร ์U สายการบินโรยลั บูรไน ประต ูM 

โดยมีเจา้หน้าที5ของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื5องสมัภาระ  
HI.IJ น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวนัโดยเที)ยวบินที) BI514บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง (ใชเ้วลาบินประมาณ I.KL ชม.)  
HO.HP น.  ถึงสนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  

(เวลาทีบรไูนเร็วกวา่ประเทศไทย S ชั 5วโมง) นําคณะผ่านตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

Q0.25 น.  นําทุกท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง เดนพารซ์าร ์เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal Brunei (BI) โดยเที)ยวบินที) BIO57 
ใชเ้วลาในการเดินทาง I ชั 5วโมง IL นาที โดยประมาณ 

 
Q2.45 น.  ถึง สนามบินกูรารยั“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร ์

ซึ5งเป็นสนามบินที5สรา้งขึZ นเพื5อระลึกถึงวรีบุรุษที5ต่อสูก้บัชาวดชัตเ์พื5ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 
ตัZงอยูห่า่งจากทางใตข้องเมืองเดนปาซารไ์ปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที5เกาะบาหลีเร็วกวา่ประเทศไทย S ชั 5วโมง) 
เมื5อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
จากนัZนนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที5พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 

วนัที) H สุวรรณภูมิ – บนัดา เสร ีเบกาวนั – บาหลี 



 

 

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที)พกั  

นําท่านชมการแสดงศิลปวฒันธรรมอนัเก่าแกข่องบาหลี ระบาํบารองดา๊นซ”์เป็นการแสดงรา่ยราํระบาํสิงโตเทพเจา้ 
ซึ5งแสดงใหเ้ห็นการต่อสูอ้นัไมมี่ที5สิZ นสุดระหวา่ง “บารอง”สิงหโ์ตที5คอยช่วยเหลือมนุษยโ์ลก ซึ5งเป็นสญัลกัษณแ์หง่ความดีและ “รงัดา” 
ตวัมารซึ5งมากดว้ยเวทยม์นตม์หาศาล เป็นสญัลกัษณข์องความชั 5วรา้ย  
 
จากนัZนนําท่านสู่ Batik Studioเพื5อชอ้ปปิZ งผา้บาติก แบบต่างๆ ที5แปลกตาจากนัZนนําท่านเดินทางขึZ นสู่เทือกเขาคินตามณี 
Kintamaniที5งดงามราวสรวงสวรรค ์และอากาศเยน็ตลอดทัZงปี  

เที)ยง  รบัประทานอาหารเที)ยง  ณ ภตัตาคารคินตามณี  
ชมววิทิวทศัน์ของภเูขาไฟกุนุงบาตรู ์(GunungBatur)มีอายุกวา่ 50,000 ปี 
เป็นภูเขาไฟที5ชาวบาหลีใหก้ารสกัการะบชูานับวา่เป็นภูเขาไฟที5มหศัจรรยข์องโลก มีความสูง 1,717 
เมตรเคยปะทุพน่ลาวาและเถา้ภูเขาไฟมาแลว้หลายครัZง บริเวณนีZ จะมีอากาศเยน็ตลอดทัZงปีใกลก้บัภูเขาไฟ 
คือทะเลสาบกูนุงบารต์รูเ์ป็นทะเลสาบซึ5งเกิดจากการยุบตวัของภูเขาไฟ  

 
 

จากนัZนเดินทางสู่ปุราเตยีรต์าอมัปึล (PuraTirtaEmpul)หรือวดันํZาพุศกัดิiสิทธิiหรือวหิารศกัดิiสิทธิi ทมัภคัสิริงค ์
มีบ่อนํZาพุศกัดิiสิทธิiใสสะอาดที5ผุดขึZ นจากใตดิ้นเป็นที5เคารพสกัการะของชาวบาหลี 
เชื5อวา่พระอินทรเ์ป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดนํZาพุชาวบาหลีเชื5อวา่ถา้ไดม้าอาบนํZา 
จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่สิ5งเลวรา้ยทัZงยงัรกัษาโรคต่างๆทุกปีผูค้นนิยมเดินทางมาเพื5อชาํระรา่งกายใหบ้ริสุทธิiกอ่นการอาบนํZา 
จะมีการทาํพิธีบชูาเทพเจา้แหง่นํZาพุที5แท่นบชูาจะมาอาบนํZาพุศกัดิiสิทธิiกนัที5 ที5อาบนํZาโบราณ สรา้งมาตัZงแต่คริสตศ์ตวรรษที5 10  

 
 

วนัที) Q :    ระบาํบารองซด์านซ ์– บาตกิ สตดิูโอ – ภเูขาไฟคินตามณี – เทมภคัสิริงค ์– ตลาดปราบเซียน – อูบุด วิลเลจ เลจ 



 

 

ใหเ้วลาท่านชอ้ปปิZ งกนัสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กบัสินคา้ราคาถูกอยา่งเหลือเชื5อ ณ รา้นคา้บริเวณรอบๆ 
วดัทมัปัคสิริงคจ์ากนัZนนําท่านชมสินคา้พืZ นเมือง ที5 Ubud Village ซึ5งเป็นงานฝีมือที5ปราณีต และท่านสามารถเลือกซืZ อเป็นของฝากได ้

คํ )า  รบัประทานอาหารคํ )า ณ ภตัตาคาร 
จากนัZนนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที5พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที)พกั  

เดินทางสู่ปุราทามนัอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวดัเมงวีซึ5งเป็นวดัที5เคยเป็นพระราชวงัเกา่สรา้งตอนศตวรรษที5 17 
เพื5อใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษัตริยร์าชวงศเ์ม็งว ีกาํแพงประตูวดั กอ่ดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายวจิิตรบรรจง 
หลงัคาปดูว้ยหญา้สิ5งกอ่สรา้งดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระนํZาลอ้มรอบ จากนัZนนําท่านชมทุง่ขา้วขั!นบนัไดที5ค่อย ๆ 
ลาดตํ 5าลงที5เบดกูลัป์ (Bedugu) 

เที)ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางวิวทุง่ขา้วขั!นบนัได นําท่านเดินทางสู่ปุราอูลนัดานูบราตนั (PuraUlun Danu 
Bratan)ชมววิทิวทศัน์ของทะเลสาบบราตนั (Lake Bratan) 

 
 

ทะเลสาบที5มีมนตข์ลงัและชมความสวยงามของปุราอลูนัดานูบราตนั (PuraUlun Danu Bratan)หรือวดัอลูนัดานูวดัที5สาํคญัและสวยงาม 1 ใน 5 
ของเกาะบาหลีตัZงอยูบ่ริเวณกลางนํZาริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึนวดันีZ สรา้งตัZงแต่สมยัศตวรรษที5 17 
เพื5อใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดูรวมทัZงอุทิศแด่เทว ีดานู เทพแหง่สายนํZา 
มีความสวยงามเป็นอนัสองของเกาะบาหลีมกัปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายโมษณาการท่องเที5ยวของบาหลีเสมอและสมัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทัZ

วนัที) 3 :     วดัปุรามนัอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลนัดานูบราดนั – วิหารศกัดิ+สิทธิ+ทานาล็อต 



 

 

งปี 
 
จากนัZนนําท่านเดินทางสู่จุดชมววิที5งดงามที5สุดของเกาะบาหลี ที5ปุราทานาหล์อต (Pura Tanah Lot) หรือวิหารทานาหล์อต 
ชมวดับนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนา้ผามหศัจรรยจุ์ดชมววิที5งดงามเป็นวหิารที5สรา้งในศตวรรษที5 16 
โดยนักบุญนิธาราที5บาํเพ็ญศีลภาวนาและศกัดิiสิทธิiมากเป็นที5นับถือของชาวบาหลี 
และเชื5อกนัวา่มีงูเทพเจา้คอยปกปักรกัษาอยูภ่ายใตว้หิารแหง่นีZ  
ลกัษณะการสรา้งวดัอยูบ่นโขดหินคลา้ยเกาะเล็กๆเวลานํZาขึZ นจะดูเหมือนอยูก่ลางทะเล เป็นวดัริมทะเล 1 ใน 5 
แหง่ของเกาะบาหลีที5มีภูมิทศัน์สวยงามกวา่แหง่อื5นๆเป็นสถานที5ถ่ายทาํละครดงั เช่น ดอกแกว้การะบุหนิงและภาพยนตรเ์รื5องต่างๆ 

คํ 5า รบัประทานอาหารคํ 5า : ณ ชายหาดจมิบารนั ดว้ย...เมนูพิเศษกุง้ล็อปเตอร+์กุง้มงักร ท่ามกลางบรรยากาศสไตล ์ บาหลี 
เพลิดเพลินดว้ยเสียงดนตรีบรรเลงจากนักดนตรีทอ้งถิ5นสไตล ์บาหลี จากนัZนนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที5พกั BintangKutaHotel 4 ดาว 
หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารกลอ่ง (Boxes) 

นําท่านออกเดินทางสู่กรุงบนัดาเสรี เบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI)  
เที)ยวบินที) BI758ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ Q ชม. IJ นาที บนเครื)องมีบริการอาหารและเครื)องดื)ม 

uv.wL น.  ถึง สนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซารามหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
จากนัZนนําทุกท่านเดินทางชม มสัยดิทองคาํ JameAr’HassanilBolkiah Mosque ที5อยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั  
 
มสัยดิแหง่นีZ ถือวา่เป็นมสัยดิที5สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที5ใช ้ไดร้ะบุวา่เป็นแบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตลอิ์ตาลี 
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกชิZ นเป็นวสัดุที5คดัสรรมาเป็นอยา่งดีไมว่า่จะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจา่งจากอิตาลี 
หินแกรนิตเนืZ อแข็งชัZนเยี5ยมจากเซี5ยงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย 
และที5สาํคญัยอดโดมใชแ้ผ่นทองคาํแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูงของมสัยดิ 52 เมตร 
เรียกวา่สูงพอที5จะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํนีZ อยา่งทั 5วถึงไมว่า่คุณจะอยูแ่หง่หนไหนในเมืองก็ตาม 
การตกแต่งรอบมสัยดิก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดยอ่มๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง 
Mahligaiลอยลาํอยูด่า้นหน้า วา่กนัวา่เรือลาํนีZ ยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยดินีZ เป็นที5รูจ้กักนัอีกชื5อหนึ5งวา่ 
"มสัยดิทองคาํ" เนื5องจากจุดเด่นบนโดมที5ใชท้องคาํถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่น (พฤหสับดี และวนัศุกร ์หรือวนัสาํคญัทางศาสนามสัยดิจะปิด 
แวะถ่ายรูปดา้นหนา้) 
 แวะถ่ายรูปพระราชวงั Istana NurulImanหรือ พระราชวงัหลงัคาทองคาํ พระราชวงัที5ประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของประเทศบรไูน 
รวมทัZงเป็นสถานที5ทาํเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรไูนเขา้ดว้ยกนั 
มีโดมทองคาํสูงโปรง่เป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง S,z{{ หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกวา่ wLu คนั 
จากนัZนนําทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจดัแสดงไวห้ลายส่วน โดยส่วนที5สาํคญัที5สุดคือ Islamic Art GalleryRoyal 
Regallaที5รวบรวมของสะสมโบราณลํZาค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทั 5วโลกมาแสดงไวม้ากมาย 
ไมว่า่จะเป็นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึงคมัภีรอ์ลักุรอ่านที5เล็กที5สุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ 
นอกจากนีZ ยงัจดัแสดงประวติัการคน้พบนํZามนัและกา๊ซธรรมชาติจาํนวนมากมายมหาศาลที5พลิกโฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศที5รํ 5ารวยที5สุดใ
นโลก 
** ณ ตอนนี!  บรูไรมิวเซียม ปิดปรบัปรุงไม่มีกาํหนด 

วนัที) K :    บาหลี – บรูไน – มสัยดิ JameAs’r Mosque – พระราชวงั Istana NurulIman Palace – พิพิธภณัฑ ์Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บา้นกลางนํ!า 
Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทชัมาฮาล  



 

 

เที)ยง รบัประทานอาหารเที)ยง ณ ภตัตาคาร นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลย ี
เพื5อเขา้ชมชีวติความเป็นอยูข่องชนชาวพืZ นเมืองเดิมตัZงแต่สมยัโบราณ ทุกท่านจะไดช้มทัZงการต่อเรือ การตกปลาหาเลีZ ยงชีพ การทาํเหมืองแร ่
ภายในจะแบ่งเป็น w ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งที5 H หอ้งหมู่บา้นนํ!าWater Village + Gallery 
จดัแสดงถึงวถีิชีวติและการสรา้งชุมชนบา้นเรือนที5หมูบ่า้นกลางนํZาตัZงแต่สมยัศตวรรษที5 Sv จนถึงปัจจุบนั  หอ้งที5 I 
จดัแสดงขา้วของเครื5องใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การทาํเครื5องเงิน เครื5องทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งที5 w 
จดัแสดงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นบนบก ที5แสดงถึงความแตกต่างตัZงแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วติความเป็นอยู ่
รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวธีิผลิตนํZาตาลทรายแดงอาชีพประจาํของทอ้งถิ5นอีกดว้ย หลงัจากนัZนนําทุกท่านแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม 
เลือกชมชอ้ปปิZ งสินคา้พืZ นเมือง จากนัZนนําทุกท่านล่องเรือชมหมู่บา้นลอยนํ!าที)ใหญที่)สุดในโลก หรือ กมัปงไอเยอร ์
ตัZงอยูบ่ริเวณปากแมนํ่Zาบรไูน วา่กนัวา่มีคนอาศยัอยูก่นัมาอยา่งยาวนานกวา่ S,wuu ปี เสน่หข์องกมัปงไอเยอรคื์อ 
ศิลปะการสรา้งบา้นเรืองแบบพืZ นนับพนัหลงั ปลูกสรา้งอยูบ่นเสาคํZายนัและเชื5อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางนํZานีZ มีทัZงบา้นพกัอาศยั มสัยิด 
โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีตาํรวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครนั ในช่วงปี ค.ศ. SK{I ถึง ค.ศ. SLIK กมัปงไอเยอร ์เป็นศูนยร์าชการ 
เป็นนครหลวงของจกัรวรรดิiบรไูน เป็นท่าเรือที5สาํคญัของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก จีน 
กมัพชูาและประเทศเพื5อนบา้นอื5นๆ กมัปงไอเยอรนั์บเป็นสถานที5ที5แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมนํZาของประเทศนีZ อยา่งชดัเจนที5สุด 
พิเศษ!!นําทุกท่านล่องเรือRiver Safariชมบา้นเรือนสองฝั5งแมนํ่Zา เรื5อยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแมนํ่Zา 
เพื5อชมความอุดมสมบรูณข์องป่าชายเลนซึ5งเป็นที5อาศยัของลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธแ์วะถ่ายรูปมสัยดิ โอมาร ์ อาลี ไซฟัดดิน 
Sultan Omar Ali Saifuddien Mosqueสุเหรา่ที5ไดชื้5อวา่สวยงามที5สุดและใหญ่ที5สุดในเอเชียตะวนัออก 
ไดชื้5อตามพระนามของสุลต่านแหง่บรไูนองคที์5 I{ สรา้งขึZ นเมื5อปี ค.ศ.SvL{ ตัZงอยูใ่จกลางกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั ริมแมนํ่Zาเคดายนั 
เป็นศูนยร์วมจิตวญิญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหรา่เป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพืZ นนํZาสวยงามจบัตาอยา่งยิ5ง 
(สุเหรา่ไม่อนุญาตใหค้นที5ไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความงามของมสัยดินีZ ไดร้บัการเปรียบเปรยวา่เป็น มินิทชัมาฮาล 

 
คํ )า  รบัประทานอาหารคํ )า ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกทา่นเขา้สูที่)พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรือระดบัเทียบเทา่ 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที)พกั  
S0.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเที5ยวบินที5 BI513 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มบริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง(ใชเ้วลาบินประมาณ I.KL ชม.)  
12.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

กาํหนดการเดินทาง / ขั!นต ํ )า HP ทา่น 

วนัที) P :     บรูไน - กรุงเทพฯ 



 

 

 
** ในกรณีที)คณะออกเดินทางตํ )ากว่า HP ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี)ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที)ใชใ้นการนาํเที)ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
** ในกรณีที)คณะออกเดินทางตํ )ากว่า HP ทา่น หรือต ํ )ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ)มเตม็ ตามความเหมาะสม 
 
การชาํระเงิน  
งวดที) H : สาํรองที)นั )งจา่ย HJ,JJJ บาท/ทา่น ภายใน I วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มสง่รายชื)อและหนา้พาสปอรต์ผูที้)จะเดินทางทนัที 
งวดที) Q : ชาํระส่วนที)เหลือ HP วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั!นขอสงวนสิทธิ+ในการคืนเงินค่ามดัจาํทั!งหมด 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื)อทราบ 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัZน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น I หอ้ง 
จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี)ยนวนัเดินทางได ้
กระเป๋าเดินทางเพื5อโหลด ใหท่้านละ S ใบ นํZาหนักไมเ่กิน Iu ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึZ นเครื5อง (Hand carry) นํZาหนักตอ้งไมเ่กิน z ก.ก.Sใบ  
อตัรานี! รวม 
ค่าตั �วเครื5องบินไป-กลบั (ชัZนประหยดั) กรุงเทพฯ-บรไูน–เดนบารซ์าร-์บรไูน-กรุงเทพฯ  
ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ ค่านํZามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที5ระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 
ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที5ต่างๆตามที5ระบุไวใ้นรายการ 
ค่าล่องเรือซาฟารี  
ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 
อตัรานี! ไม่รวม 
ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื5นๆ ที5ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าภาษีหกั ณ ที5จา่ย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ5ม 7% จากค่าบริการ    
ค่าอาหารและเครื5องดื5มสั 5งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยทา่นละ I USD / ทา่น / วนั  
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ5นทา่นละ I USD / ทา่น / วนั  
พนักงานขบัรถ ทา่นละ Q USD / ทา่น / วนั     
 
กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที)เกิดขึ! นจริง ณ วนันั!น ที)ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั �วเครื)องบิน, ค่าวีซ่า, 
ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ+ในการคืนเงินทั!งหมดในทุกกรณี 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่Q-I ทา่น เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี)ยว 
u{-SI ต.ค. �I 

S2-16 ต.ค. �I 

Sv-Iw ต.ค. �I 

II-I� ต.ค. �I 

II,LLL บาท II,LLL บาท IS,LLL บาท L,Luu.- 

uv-Sw พ.ย. �I 

SI-S� พ.ย. �I 
II,LLL บาท II,LLL บาท  IS,LLL บาท L,Luu.- 

SK-S{ ธ.ค. �I II,{{{ บาท II,{{{ บาท IS,{{{ บาท L,Luu.- 

I{ ธ.ค. – uS ม.ค. �w IL,vvv บาท 2L,vvv บาท IK,vvv บาท 5,Luu.- 



 

 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ5งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื5องยื5นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม 
และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื5อใหพิ้จารณาอีกครัZง ทัZงนีZ  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ5งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ัZงหมดหรือบางส่วน 
หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึZ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื5นๆเป็นสาํคญั  
 
***หมายเหต*ุ** 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที5ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซึ5งในกรณีนีZ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัZงหมด 
หรือจดัหาคณะทวัรอื์5นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiที5จะเปลี5ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์Z  เมื5อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที5สูญหาย 
สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที5นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์5เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื5น ๆ ที5นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้า่ยเพิ5มที5เกิดขึZ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานีZ คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื5องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึZ น ตามอตัราค่านํZามนั หรือ ค่าเงินแลกเปลี5ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิiที5จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื)องจากรายการทวัรนี์! เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิ+การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลกูคา้ทา่นใด ยื)นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที) HJ,JJJ บาท และค่าวีซ่าตามที)สถานฑตูฯ เรียกเก็บ 
***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที)ผูเ้ดินทางตํ )ากว่า QJ ทา่น*** 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที)เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า Q หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ)มเตมิ ** 
**ในกรณีที)ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที)เกี)ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที)ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 
กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที)ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ+ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 

 


