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บาหลี บรูไน RICH RICH 5 วัน 4 คืน 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 19,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – บรูไน (สนามบินบรูไน) (BI 514 : 13.30 - 17.15) – บรูไน (สนามบินบรูไน) – บาหลี (สนามบินงูระห์
ไร) (BI 757 : 21.05 - 23.30) 

วนัท่ี 2   ระบ าบารองแดนซ์ – ศนูย์ผ้าบาตกิ – ศนูย์เคร่ืองเงิน - หมูบ้่านคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบาร์ตห์ู – วดัเตียร์ตาอมัปีล (วดัตมัปะซิริง) –  
              ช้อปปิง้ตลาดปราบเซียน-หาดจิมบารัน 
วนัท่ี 3   วดัทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดานบูราตนั-ชมวิวนาขัน้บนัได-วดัทานาห์ลอต 
วนัท่ี 4.  บาหลี (สนามบนิงรูะห์ไร) – บรูไน (สนามบินบรูไน) (BI 758 : 07.10 - 09.35) - ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - ผ่านชมมสัยิด 

Omar Ali Saiffuddien - พพิธิภณัฑ์ Royal Regalia - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah– หมูบ้่านกลางน า้ - ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว 
วนัท่ี 5.   บรูไน (สนามบนิบรูไน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BI 513 : 10.55 – 12.40) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน (สนามบินบรูไน) (BI 514 : 
13.30 - 17.15) – บรูไน (สนามบินบรูไน) – บาหลี (สนามบินงูระห์ไร) (BI 
757 : 21.05 - 23.30) 

11.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน 
( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. 
 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI 514  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที 

17.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
21.05 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 

BI 757 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาที 

23.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
สนามบนิแห่งนีต้ัง้ช่ือไว้เพ่ือเป็นเกียรติแ์ก่ พนัโท อี กสุตี งรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสู้รบท่ีมาร์
กาเม่ือตกอยู่ในวงล้อมของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใต้
ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร  
เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น า
ท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่2 
ระบ าบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาตกิ – ศูนย์เคร่ืองเงนิ - หมู่บ้านคินตามณี 
– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปป้ิง
ตลาดปราบเซียน-หาดจมิบารัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมการแสดงระบ า บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพืน้บ้านท่ีมีช่ือเสียงของเกาะบาหลีซึ่งน าเสนอ

เร่ืองราวการตอ่สู้ระหวา่ง บารองเป็นสตัว์ในต านาน ซึ่งมีหลงัอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสญัลกัษณ์แทนวิญญาณดีงาม
ผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครท่ีเป็นสญัลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลบัฉากด้วยการร่ายร าแบบบาหลี
ดัง้เดิมท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีมีการร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม 
ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากนัน้น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี
ลวดลายสีสนัความแตกตา่งจากผ้าบาตกิทัว่ไป ศูนย์เคร่ืองเงนิ ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของ
ใช้ตา่งๆ ท่ีมีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสนิค้าสง่ออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านคินตา
มณี หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และ
ทะเลสาบบาร์ตห์ูท่ีถกูปกคลมุไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตห์ู ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 
เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตห์ู ท่ีเกิดขึน้จากการยบุตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
แห่งความประทบัใจ 

 จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ้่านตมัปะซิริง น าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิ์สทิธ์ิซึ่งคนไทยมกัจะ
เรียกกนัวา่ วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดลูใูช้เวทมนต์แกะสลกั
อนสุรณ์สถานนีด้้วยเลบ็มือของตน เป็นอนสุรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเช่ือ
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กนัวา่ท าให้ราชวงศ์ หลงัจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวดัท่านจะได้พบกบับอ่น า้ศกัดิส์ทิธ์ิซึ่งปัจจบุนันีย้งัมีน า้
ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสร้างบอ่น า้อมฤตชบุชีวิตนกัรบของพระองค์
สถานท่ีแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 บอ่น า้พศุกัดิส์ทิธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใต้ดนิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี 
ชาวบาหลีเช่ือวา่ถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสริิมงคลและขบัไลส่ิง่เลวร้าย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผู้คนนิยมเดนิทางมา
เพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ท่ีน า้พแุห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซือ้
สนิค้าพืน้เมืองราคาถกูมากมายเช่นเสือ้ผ้า,ของท่ีระลกึ,ผ้าพนัคอ,ผ้าโสร่งพืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลกั และสนิค้า
พืน้เมืองอีกมากมาย น าท่านเดนิทางสูห่าด จมิบารัน  เป็นหาดท่ีมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตัง้ของร้านอาหารทะเล 
เรียงรายเป็นระเบียบยาวนบัร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดนิเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อสัดงท่ีแสนโรแมนตกิ 

 

 

        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี 
ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่ 3 
วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิว
นาขัน้บันได-วัดทานาห์ลอต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกันว่า วดัเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้ส าหรับประกอบ
พธีิกรรมทางศาสนาของราชวงค์เมง็วี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแล้วมงุ
ด้วยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูัดท่ีก่อด้วยหินสงู แกะสลกัลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนัน้เดินทางขึน้สู ่
เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการท าเกษตรกรรมของชาว
บาหลีในแบบตา่งๆ เช่น การท านาขัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัท่ีส าคญั 

1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบน
ความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ท าพิธีกรรมทางศาสนาพทุธและฮินด ูและ
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สร้างไว้เพ่ืออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวัดแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสูง 
หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ท่ีใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของ

อินโดนีเซีย  
 

 น าท่านเดนิทางกลบั ระหวา่งทาง ให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตท่ีิสดช่ืน ชมววินาขัน้บันได   จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
วัดทานาห์ลอต  ได้รับฉายาวา่"วดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามท่ีสดุของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือ
ว่าวดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็น
แหลมย่ืนออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถ
เดินข้ามไปยังตวัวดัได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนักบวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยัง นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจ้าและ
ปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่ 4 

บาหลี (สนามบินงูระห์ไร) – บรูไน (สนามบินบรูไน) (BI 758 : 07.10 - 
09.35) - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชมมัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Jame Asr Hassanil 
Bolkiah– หมู่บ้านกลางน า้ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว  

เช้า น าท่านเดนิทางส ูสนามบนิงูระห์ไร เพ่ือน าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน  
07.10 น. 

 
น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI758 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท่ี (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
09.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
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 น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทับของ
สลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตาราง
ฟตุ ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระ
วา่ยน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าตดิเคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพ่ือแขง่โปโลขององค์สลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ
110 คนั ห้องจัดงานเลีย้งท่ีสามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าท่ีจุคนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้ังเป็นท่ีเก็บเหล่า
บรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนีจ้ะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวนัส าคญัทางศาสนา
อิสลามประจ าปี คือวนัเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัสิน้สดุการถือศีลอด และในวาระนีจ้ะมีการเลีย้งอาหารให้กับคนทั่วไปอีกด้วย  
จากนัน้น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้าง
ขึน้โดย สลุตา่น โอมาร์ อาลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึ่งเป็น
พระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่าง
เรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อัลกุรอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ  ทัชมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมา
ประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดน
แห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก จากนัน้น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia มีการ
จัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่าน
เอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญั
จากผู้น าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งค์สลุตา่นแห่งบรูไน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์ปัจจุบนั 

มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวัสดใุนการ
ก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดนิ วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากนัน้น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้
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บรูไน เป็นหมูบ้่านกลางน า้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาค า้
ยนัและเช่ือมตอ่กนัด้วยสะพาน หมูบ้่านกลางน า้นีมี้ทัง้ บ้านพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, 
ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บ้านแห่งนีมี้ประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี  ้
จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธีิราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 
แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุตา่นเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผู้น าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องค์สลุต่านแห่ง บรูไน จากนัน้น าท่าน 
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาด
กวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น า้  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

วันที่ 5 
บรูไน (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BI 513 : 
10.55 – 12.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
10.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (  Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI513 ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 7 บาหลี บรูไน  RICH RICH 5วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                                      [GQ1DPS-BI001] 

 

อัตราค่าบริการ : บาหลี บรูไน RICH RICH 5วัน 4คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  13-17 ส.ค. 62                                                                                           19,900 18,900 17,900 5,900 10,900 

วนัท่ี :  17-21 ก.ย. 62                                                                                           19,900 18,900 17,900 5,900 10,900 

วนัท่ี :  22-26 ต.ค. 62                                                                                           19,900 18,900 17,900 5,900 10,900 

วนัท่ี :  19-23 พ.ย. 62                                                                                           20,900 19,900 18,900 5,900 11,900 

วนัท่ี :  03-07 ธ.ค. 62                                                                                           21,900 20,900 19,900 5,900 9,900 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 25 USD/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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