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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหล ี
วนัที่ 2. ศูนยผ์า้บาติก – หมู่บา้นคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารต์หู ์– วดัเตียรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซิริง) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซียน - 

วดัเลมปยูางค ์
วนัท่ี 3. บาหลสีวิงค ์– วดัทามนัอายนุ – ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานบูราตนั – ชมวิวนาขัน้บนัได – วดัทานาหล์อต –  
            Kecak Dance  

วันที่  4. สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์Royal Regalia–         
หมูบ่า้นกลางน า้  

วนัท่ี 5. มสัยิด Jame  Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ 
 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหล ี
11.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินรอยัล บรูไน 

(BI) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
13.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514   
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเครือ่ง 
21.15 น. จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเดนพารซ์่าร ์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่    

BI 757 
23.35 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย สนามบิน
แหง่นีต้ัง้ช่ือไวเ้พ่ือเป็นเกียรติแ์ก่ พนัโท อี กสุตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บท่ีมารก์าเมื่อตกอยูใ่น
วงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวตัิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแหง่นีต้ัง้อยูห่า่งจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร์ 
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่าน
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกั 

ที่พกั เขา้พกัโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
ศูนยผ้์าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารต์ูห ์– วัดเตียรต์าอัม
ปีล (วัดตัมปะซริิง) – ช้อปป้ิงตลาดปราบเซยีน - วัดเลมปูยางค ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยผ้์าบาติก ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบตา่งๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกต่างจากผา้บาติกทั่วไป ศูนย์

เคร่ืองเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมือการท าเครือ่งเงิน และเครือ่งประดบัของใชต้า่งๆ ที่มีการออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออก
ที่มีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบ
บารต์หู ์ท่ีสวยงามที่สดุ ชมวิวทิวทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ี่ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันภ์ูเขาไฟบารต์ูห ์ที่ตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ 
ทะเลสาบบารต์ูห ์ที่เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

บ่าย จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นตมัปะซิรงิ น าทา่นชม วัดเตียรต์าอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิส์ทิธ์ิซึง่คนไทยมกัจะเรยีกกนั
ว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนสุรณส์ถานนี ้
ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ่งเช่ือกนัว่ าท าใหร้าชวงศ ์
หลงัจากเสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อน า้ศกัดิส์ิทธ์ิซึง่ปัจจุบนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกนั
วา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พิภพเพื่อสรา้งบอ่น า้อมฤตชบุชีวิตนกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 
10 บ่อน า้พุศกัดิ์สิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใตด้ิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้าอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระรา่งกายใหบ้ริสทุธ์ิ ท่ีน า้พแุหง่นีเ้ป็นจ านวน
มาก จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองราคาถกูมากมายเช่นเสือ้ผา้,ของที่ระลึก,
ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่พืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) 
วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่แบ่งพืน้ที่ของวัดเป็น 3 ส่วน
เหมือนกบัรา่งกายมนษุย ์(สว่นศีรษะ รา่งกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศิวะ หนึง่ในเทพเจา้สงูสดุ 3 
พระองค ์(ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกบัประตหูินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากุง หนึ่งใน
ภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหล ี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่3 
บาหลีสวิงค ์– วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – 
ชมววินาขัน้บันได – วัดทานาหล์อต - Kecak Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู ่บาหลีสวิงค ์(Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี้ ไม่รวมค่าน่ัง

ชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหวา่งนัน้ใหท้า่นไดช้มการ
ท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดทามันอายุน หรอืที่เรยีกกนัวา่ วดัเม็งวี ( 
The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัที่มีความสวยงามที่สดุของบาหลี สรา้งในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ในอดีตวดัหลวงของ
กษัตริยข์องราชวงคเ์ม็งวี ใชส้  าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้่านไดช้มเจดียบ์าหลีที่มีเอกลกัษณใ์นการ
สรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูดัที่ก่อดว้ยหินสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่ง
งดงาม จากนัน้เดินทางขึน้สู ่เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตการท า
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เช่น การท านาขัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม  ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าทา่นชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัที่ส  าคญั 1 ใน 5 

ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัที่มีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภเูขาที่สวยงามบนความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพิธีกรรมทางศาสนาพทุธและฮินด ูและสรา้งไวเ้พื่ออทุิศแด่ 
เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนั
ถึง 11 ชั้น อีกทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ที่ใชต้ีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลบั 
ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัธรรมชาติที่สดช่ืน จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดทานาหล์อต  ไดร้บัฉายาวา่ "วัดที่มีทิวทศัน์
สวยงามที่สุดของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของ
ธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัที่ตัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหินลกัษณะคลา้ย
เกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิ
รารธ์า  ในสมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยาม
อาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟา้ที่แสนงดงาม จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบ าไฟบชูาเทพเจา้ที่มีช่ือเสียงของ
ชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและส่งเสียงเป็นจังหวะ
ประสาน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรอืเทียบเทา่   
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วันที ่4 
สนามบินงูระหไ์ร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar 
Ali Saiffuddien – พพิธิภณัฑR์oyal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้  

เช้า น าทา่นเดินทางสูส่นามบินงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 
07.10 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (BI) เที่ยวบินที่ BI758  
09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน

การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านผ่านชม
และถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระ
ราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ย
ทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน า้ 257 หอ้ง สิ่งอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกมา้ติด
เครื่องปรบัอากาศส าหรบัมา้เพื่อแข่งโปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งที่สามารถจุ
คนไดถ้ึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนีย้ังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองคส์ะสมอีกดว้ย  ซึ่ง
พระราชวงัแหง่นีจ้ะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนัส าคญัทางศาสนาอิสลามประจ าปี คือวนัเฉลมิฉลองเนื่องในวนัสิน้สดุ
การถือศีลอด และในวาระนีจ้ะมีการเลีย้งอาหารใหก้บัคนทั่วไปอีกดว้ย จากนัน้น าทา่น ผ่านชมและถา่ยรูปด้านนอก มัสยดิ Omar 

Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์
ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยิด
ประดบัตกแตง่ดว้ยหินออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรบัสถานที่ในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวด
อา่นคมัภีรอ์ลักรุอาน มสัยิดแหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาล ีไดร้บัการขนานนาม
ว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
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จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
พิพิธภัณฑR์oyal Regalia มีการจดัแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 แห่งบรูไน และขา้วของ
เครื่องใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศตา่งๆ 
รวมทัง้ของขวญัจากผูน้  าประเทศตา่ง ๆ ที่ถวายแด่องคส์ลุตา่นแหง่บรูไน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นลอ่งเรอืชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ า้บรูไน เป็นหมูบ่า้น

กลางน า้ที่มีคนอยูอ่าศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค า้ยนัและเช่ือมต่อกนัดว้ย
สะพาน หมู่บา้นกลางน า้นีม้ีทัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร  ปัจจุบนัหมู่บา้น
แห่งนีม้ีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม
ริมน า้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี ้ จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Royal 

Regalia มีการจดัแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์
สลุต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญั
จากผูน้  าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแด่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรอืที่
เรยีกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอื่น เป็นลงิที่พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีว
เทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าติดรมิแมน่ า้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั WAFA HOTEL หรอืเทียบเทา่   
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วันที ่5 มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั 
มสัยิดทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยิดแหง่ชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดใุนการก่อสรา้งและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ที่สดุในโลกจากประเทศออสเตรี ย 
เป็นตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสรจ็ในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 
อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคส์ลุตา่นแหง่บรูไนหรอืสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์
มอูิซซดัดิน วดัเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจบุนัของบรูไน  
** กรณีที่มัสยดิมีพิธีกรรมหรือปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านถา่ยรูปบริเวณภายนอกแทน** 

10.55 น.  ออกเดินเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (BI) เที่ยวบินที่ BI 513 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้น บาหล ีบรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วัน 4 คนื โดยสายการรอยัล บรูไน (BI) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

05 พ.ค. – 09 พ.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

16 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

21 ก.ค. – 25 ก.ค. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

11 ส.ค. – 15 ส.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

15 ก.ย. – 19 ก.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

20 ต.ค. – 24 ต.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (1,500 บาท) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
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ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 


