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TOUR CODE: BN171301AZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โปรแกรมสดุคุม้ “ไปคร ัง้เดยีว เทีย่วสองประเทศ  บาหล,ี อนิโดนเีซยี+บรไูน” 

 บาหล-ีชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที ่วหิารทานาหล์อต 

 บาหล-ีชม วดัตมัปะซรีงิ บอ่น ้าพศุักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิ+ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ตลาดปราบเซยีน 

 บาหล-ีชม วดัอลูวูาต ูวัดส าคญั 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล ทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร 

 บาหล-ีพเิศษ...เมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหล+ีกุง้มงักรรวม 500 กรมั 

 บรไูน-ชมความอลังการของ มสัยดิทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 บรไูน-ผา่นชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 บรไูน-ชมหมูบ่า้น  Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอายนัุบพันปี 

 บรไูน-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว ลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ 

 จองครบ 10 ทา่น ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางพรอ้มคณะคอยดแูลและบรกิารทกุทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่  12-16/26-30 ก.ค.59 / 2-6/16-20 ส.ค.59      25,900.- 

วนัที:่ 19-23 ก.ค.59 (หยดุวนัอาสาฬหบชูา) / 9-13 ส.ค.59 (หยดุวนัแม)่        26,900.- 
วนัที:่  20-24 ก.ย. / 27ก.ย. -1 ต.ค. 59 / 4-8 / 11-15 / 18-22 ต.ค. 59          24,900.- 

วนัที:่  30 ส.ค. – 3ก.ย. 59 /6-10 ก.ย.59 / 25-29 ต.ค. 59                                25,900.-                                             

ทวัรบ์รูไน 
บาหล ี+ บรไูน Fantastic of ASEAN-D 

5 วนั 4 คนื (BI)  
                     โดยสายการบนิรอยัลบรไูนแอรไ์ลน์ 
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1. กรงุเทพฯ-บรไูน-บาหล-ีเขา้โรงแรมทีพ่ัก 
2. วัดเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

- สวนพระวษิณุ–วัดอลูวูาต–ูระบ า Kacak Dance 
3. วัดทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วดัอลูันดานูบ

ราตัน–ชมววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน 
 

4. บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มสัยดิ 
Omar Ali Saiffuddien –หมูบ่า้นกลางน ้า-พพิธิภณัฑ ์Royal 
Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

5. พพิธิภณัฑ ์Malay Technology-มสัยดิ Jame Asr Hassanil 
Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-สวน Agro-
Technology Park-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-
กรงุเทพฯ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - บาหล ี

11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

13.30 น.

  
น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

21.05 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ 
รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
25 นาที ่

 

23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ี
กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลังชาวอนิโดนเีซยี วรีบรุษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่น
วงลอ้มของกองก าลังชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏวิตัอินิโดนเีซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแหง่นี้
ตัง้อยูห่า่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่อง วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน - สวนพระวษิณุ – วดัอลู ู

                     วาต ู– ชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นตัมปะซริงิ น าทา่นชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน ้าพศุกัดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมกัจะเรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามต านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถาน
นีด้ว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ท าใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดทา่นจะไดพ้บกบับอ่น ้าศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุนันีย้งัมนี ้าผดุขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัวา่พระ
อนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บอ่น ้าพศุกัดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขบั
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ไลส่ ิง่เลวรา้ย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระรา่งกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน่ ้าพแุหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม สวนพระวษิณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรยี์

ขนาดใหญแ่บบครึง่รปู ไดแ้ก ่อนุสาวรยีร์ปูสกัการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรยีค์รฑุ หรอืเทพการดูา้ เทพเจา้
แหง่อสิระเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัรปูปัน้ขนาดใหญข่อง
พระวษิณุ  หรอืเดนิชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเวิง้อา่วบาหลี
ตอนใตไ้ดจ้ากทีน่ีไ่ดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม วดัอลูวูาต ู( Uluwatu Temple ) วดั
ทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะ
บาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะ
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีภายในวดัแบง่เป็น 3 สว่น
ตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรปูปีกครฑุตัง้อยู่
สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตถูัดไปมรีปูสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์
คุม้ครองอยูเ่หนอืประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรปูสลักพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอื
เป็นบรเิวณทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูีจ่ะสวดบชูาเทพ
แหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ตา่งๆ เนือ่งจากมฝีงูลงิจ านวน
มากทีอ่าศัยอยูใ่นวดัแหง่นี ้วดันีจ้ัดไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามแหง่หนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระ
อาทติยก์ าลังลับขอบฟ้า น าทา่นชม ระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบชูาเทพ
เจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนุมานและทศ
กณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่าม  วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดกูลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานบูราตนั  
– ชมววินาข ัน้บนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายนุ (Taman Ayun Temple) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 

วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวดัหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูัดที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั 
เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการท า
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  น าทา่นชม วดัอลูนัดาน ูบราตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิ
ทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทาง
ศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลกัษณะเดน่ของวดัแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ปูลงดา้นหลังธนบตัรแบบ 50,000 รเูป๊ียะหข์อง
อนิโดนเีซยี น าทา่นเดนิทางกลับ ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตทิีส่ด
ชืน่ ชมววินาข ัน้บนัได จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต 
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แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วดัแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล 
เป็นวดัทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขด
หนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดเูหมอืนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้ม
ไปยงัตัววัดได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดัง ฮยงั นริารธ์า  ในสมยัศตวรรษที ่11 
เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง
ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี+ กุง้
มงักร 500 กรัม ทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารัน 

 

 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  
วนัทีส่ ี ่  บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien 

–หมูบ่า้นกลางน า้-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

เชา้  น าทา่นเดนิทางส ูสนามบนิงรูะหไ์ร เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน 
ประเทศบรไูน 

 

07.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก พระราชวงั Istana 
Nurul Iman เป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแหง่บรไูนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 
โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกใน
พระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่
โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หอ้งจดังานเลีย้งที่
สามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นีย้งัเป็นทีเ่กบ็
เหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแหง่นีจ้ะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้
ไปไดย้กเวน้ในวันส าคญัทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนือ่งในวันสิน้สดุการ
ถอืศลีอด และในวาระนีจ้ะมกีารเลีย้งอาหารใหก้บัคนทั่วไปอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผา่นชม
และถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบ
กาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จ
พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบงา่ย 
เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ลักุ
รอาน มสัยดิแหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรม
อติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีา
ประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มสัยดิแหง่นีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ
ซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกลางน า้ Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกนั
มายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเชือ่มตอ่กนั
ดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย, มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามยั, สถานี
ต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีม้ปีระชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบ
รอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของ
บรไูนสรา้งความประทบัใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีไ่ดม้าชมหมูบ่า้นแหง่นี ้จากนัน้
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น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แหง่บรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไว ้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจาก
ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรไูน 
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ลงิ
จมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญแ่ละยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะ
ในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  
 
 
 
 
ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ พพิธิภณัฑ ์Malay Technology-มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์

Islamic Gallery-สวน Agro-Technology Park-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-

กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรปูแบบการใชช้วีติ 
และจัดแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรไูน จากนัน้น าทา่นชม มสัยดิ Jame Asr 
Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองค์
ปัจจบุนั มสัยดิทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิองบรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุ
ในบรไูน โดยมกีารน าเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่น
จากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี 
เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 
หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่
เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล โบลเกยีห ์
มอูซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนัของบรไูน น า
ทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสม
โบราณล ้าคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศมสุลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภรีอ์ลักรุะ
อาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม Agro-Technology Park แหลง่รวมพันธุไ์ม ้และดอกไมส้วยงาม

หลากหลายชนดิ ใหท้า่นเกบ็ภาพความประทับใจกบัดอกไมส้สีวยงามหลากสสีนัตาม
อธัยาศัย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม
อธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

18.15 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

**************************************************** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
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เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้

ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดนิทางวนัที:่ 19-23 ก.ค.59 (หยดุวนัอาสาฬหบชูา) / 9-13 
ส.ค.59 (หยดุวนัแม)่         

ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 26,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 26,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 25,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 24,900.- 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,900.- 

 
 
 

เดนิทางวนัที:่  20-24 ก.ย. / 27ก.ย. -1 ต.ค. 59 / 4-8 / 11-
15 / 18-22 ต.ค. 59           

ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 24,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 24,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 23,900.- 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 22,900.- 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

เดนิทางวนัที:่ 12-16/26-30 ก.ค.59 / 2-6/16-20 ส.ค.59 
/ 30 ส.ค. – 3ก.ย.59 / 6-10 ก.ย.59 / 25-29 ต.ค. 59 

ราคาตอ่ทา่น  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 25,900.-  

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 25,900.-  

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 24,900.-  

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900.-  

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900.-  
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 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้ 

     **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั หรอืตามสายการบนิก าหนด 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ
อนิโดนเีซยีไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี 
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


