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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน : 21-25 พ.ย. 60 28,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน : 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60 28,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 05-09 ธ.ค. 60 (วนัชำตไิทย) 29,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 12-16 ธ.ค. 60 28,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มกรำคม : 09-13/ 16-20 / 23-27 ม.ค. 61 / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61 28,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหล ี X ✈ ✈ Sheraton Hotel Kuta  

2 

ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมู่

บา้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีรต์าอัมปีล 

(วัดตมัปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

O O O Sheraton Hotel Kuta 

3 

วัดทามันอายุน–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วัดอูลนั

ดานูบราตนั-ชมววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบา

รัน 

O O O Sheraton Hotel Kuta 

4 

บาหล-ีบรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่าน

ชมมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - มัสยดิ Jame Asr 

Hassanil Bolkiah –หมู่บา้นกลางน ้า-พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

O   O O The Empire Hotel 

5 บรูไน – กรุงเทพฯ O ✈ X  

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - บำหล ี

10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

และหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

Luxury Bali – Brunei 
พกัหรรูะดบั 5ดำว 

5 วนั 4 คนื (BI)  
โดยสายการบนิรอยัลบรไูนแอรไ์ลน์ 
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13.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 

Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่
 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำทอ้งถิน่เร็ว
กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

20.25 น. จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพำรซ์่ำร ์หรือ เกำะบำหล ีโดยสายการบนิ 

รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
25 นาที ่

 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อี 

กสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ใน
วงลอ้มของกองก าลงัชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื่ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้

ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิ

ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

 ทีพ่กั Sheraton Hotel Kuta ระดบั 5 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง     ระบ ำบำรองแดนซ ์– ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟ

บำรต์หู ์– วดัเตยีรต์ำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) - ชอ้ปป้ิงตลำดปรำบเซยีน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชมการแสดงระบ า บำรองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพื้นบา้นที่
มชีือ่เสยีงของเกาะบาหลซี ึง่น าเสนอเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหว่าง บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่

มีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณดีงามผูป้กปักษ์รักษา
มนุษย ์ตอ่สูก้บั รังดา ตวัละครทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย สลบัฉากดว้ยการร่ายร า

แบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้่าเป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์
ทีม่กีารร่ายร ามทีา่ทอี่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนัน้น าท่านชม 
ศูนยผ์ำ้บำตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลายสสีันความ

แตกตา่งจากผา้บาตกิทัว่ไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงนิ และ
เครื่องประดับของใชต้่างๆ ทีม่ีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ีชือ่เสยีง

ของบาหล ีจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ 
ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และ
ทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟ

บารต์หู ์ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิข ึน้จากการ
ยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

 

บำ่ย จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซริ ิง น าท่านชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul 

Temple) วัดน ้าพุศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถาน
นี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ

ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัว่าท าใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมีน ้าผุดข ึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระ

อนิทร์ทรงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขบั

ไล่ส ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพื่อช าระร่างกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่ง

พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมาย น าท่านเดนิทางสูห่าด 
จมิบำรนั  มีความยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที่ตัง้ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็น

ระเบยีบยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั Sheraton Hotel Kuta ระดบั 5 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  



 

โคด้ทวัร ์GH-49                                                 หนา้ 3 จาก 7  
 

วนัทีส่ำม วดัทำมนัอำยุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขำเบดกูลั – ทะเลสำบบรำตนั – วดัอูลนัดำนบูรำตนั  

– ชมววินำข ัน้บนัได - วดัทำนำหล์อต - หำดจมิบำรนั 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำมนัอำยุน (Taman Ayun Temple) หรือทีเ่รียกกันว่า 

วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่ีความสวยงามทีส่ดุของบาหล ี

สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรับ
ประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้่านไดช้มเจดยี์บาหลทีีม่ีเอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูข ึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูัดที่

กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดูกัล 
เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีว ิตการท า

เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บันได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่ส าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิ

ทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา

ตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง

อนิโดนีเซยี น าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ด
ชืน่ ชมววินำข ัน้บนัได จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
ไดร้ับฉายาว่า"วัดทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต 

แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล 
เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขด

หนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้ม
ไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 
เพือ่อุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง

ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี  
 ทีพ่กั Sheraton Hotel Kuta ระดบั 5 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่       บำหล-ีบรไูน-ผำ่นชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman-ผำ่นชม  มสัยดิ Omar Ali 

Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้-พพิธิภณัฑ ์

Royal Regalia - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยำว – ตลำดกำดงไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้ น าท่านเดนิทางส ูสนำมบนิงูระหไ์ร เพื่อน าท่านเดนิทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 

ประเทศบรูไน 
 

07.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 

Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำทอ้งถิน่เร็ว
กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 น าทา่นผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พระรำชวงั Istana 
Nurul Iman เป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 

โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส ิง่อ านวยความสะดวกใน
พระราชวังแห่งนี้คอืสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรบัมา้เพือ่แขง่

โปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งที่
สามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บ
เหลา่บรรดารถหรูทีพ่ระองคส์ะสมอีกดว้ย ซึง่พระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้

ไปไดย้กเวน้ในวันส าคญัทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนื่องในวันส ิน้สดุการ
ถอืศลีอด และในวาระนี้จะมกีารเลีย้งอาหารใหก้ับคนทั่วไปอีกดว้ย จากนัน้น าท่านผำ่นชม

และถำ่ยรปูดำ้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรีเบ
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กาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จ

พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
29 องคปั์จจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสอีย่างเรียบง่าย 

เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคัมภรี์อัลกุ
รอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรม
อติาล ีไดร้ับการขนานนามว่า มนิ ิทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว

อติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพธิีมา
ประดบั นับเป็นจุดเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย น าท่านผำ่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี 

แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิอง

บรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วัสดุในการก่อสรา้งและ
ตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาด
ใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เร ิม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 

ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรตแิก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ

บดีองคท์ี่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บำ้นกลำงน ำ้ 
Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าบรูไน เป็น

หมู่บา้นกลางน ้าทีม่คีนอยู่อาศยัตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบ
ปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้ายันและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศยั, 
มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มี

ประชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่
ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วจากทั่ว

โลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มีการจัด
แสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้ว
ของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกุฎ เครื่อง

ราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่
ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis 

Monkey) หรอืทีเ่รียกกันว่า ลงิจมูกยำว เป็นลงิทีม่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่า
ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยู่ในป่า
ชายเลนหรอืป่าตดิรมิแม่น ้า จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลำด
กำดง ไนทม์ำรเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตาม
อัธยาศยั 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั   The Empire Hotel ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
10.55 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 

Brunei ) เที่ยวบนิที่ BI513 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก
หรอืเขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะเกดิจำก ควำมขดัขอ้ง

ของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำง
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เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำง

รำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไม่

มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณี

ทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่21-25 พ.ย. 60 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่05 -09 ธ.ค. 60 (วันชาตไิทย) 29,900 28,900 27,900 12,900 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 60 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่09-13 ม.ค. 61 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่16-20 ม.ค. 61 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 28,900 27,900 26,900 12,900 

วนัที ่30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61 28,900 27,900 26,900 12,900 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่ำ่นละ 21,900 บำท  

 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คำ่ภำษนี ำ้มนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ตลุำคม พ.ศ. 2558  และทำ่นตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ใน
กรณีทีท่ำง สำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 
7.   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช ำระท ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 20 วนั หรอืตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ 

ประเทศอนิโดนีเซยีไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทาง
ได ้ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง

คณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสูงข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 



 

โคด้ทวัร ์GH-49                                                 หนา้ 7 จาก 7  
 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ
อนิโดนีเซยี ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบ

ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 
16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


