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TOUR CODE : IB171301AB 
 โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปคร้ังเดียว เที่ยวสองประเทศ  บาหล,ี อินโดนีเซีย+บรูไน” 

 บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที ่วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน 

 บาหลี-ชมวัดหลวง “เบซากีห์” ชมวิวความสวยงาม “นาขั้นบันได”  

 บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณ ีจุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ต ูที่สวยที่สุด 

 บาหลี-ชมโชว์ ระบําบารองแดนซ ์และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน 

 บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหล+ีกุ้งมังกรรวม 500 กรัม 

 บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 บรูไน-ชมหมู่บ้าน  Kampong Ayer หมู่บ้านกลางนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี 

** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ ** 

กําหนดการเดินทาง 

วันที่: 08-13/ 15-20/ 22-27 ก.ย./ 03-08 พ.ย. 58     29,900.- 

วันที่:  13-18 / 27 ต.ค.-01 พ.ย. 58       30,900.- 
วันที่: 20-25 ต.ค. 58 ( วันหยุด วันปิยะมหาราช )     31,900.- 

1. กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหล ี
2. สวนพระวิษณุ–วัดอูลูวาต–ูระบํา Kacak Dance 
3. ระบําบารองแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์

เคร่ืองเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์
ต–ูวัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน 

4. วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัด
อูลันดานูบราตัน–ชมวิวนาข้ันบันได-วัดทานาห์
ลอต-หาดจิมบารัน 

 

5. Kertha Gosa - วัดเบซากีห์ – พระราชวังนํ้า Tirta 
Gangga Water Palace 

6. บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul 
Iman -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-
มัสยิด Omar Ali Saifuddin-พิพิธภัณฑ์ Royal  
Regalia-หมู่บ้านกลางนํ้า-บรูไน-กรุงเทพฯ 

บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-B 6 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน ์(BI) 
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วันแรก กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี 

11.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

 

13.30 น.

  
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

 

21.05 น. จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร ์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
25 นาที ่

 

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซ่าร์หรือเกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ พันโท อี 
กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ใน
วงล้อมของกองกําลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งน้ี
ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากน้ันนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

 

 ทีพ่ัก Best Western Kuta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร ์  

วันที่สอง สวนพระวิษณุ – วัดอูลูวาตู – ชมระบําไฟ Kacak Fire Dance 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 จากน้ันนําท่านชม สวนพระวิษณ ุ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรีย์
ขนาดใหญ่แบบคร่ึงรูป ได้แก่ อนุสาวรียรู์ปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินด ูพระผู้ปกป้องโลก และอนุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้า
แห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 
เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของ
พระวิษณุ  หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลี
ตอนใต้ได้จากที่นีไ่ด้อีกด้วย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูง

เกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แห่งที่
อยู่ริมทะเล สร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ
ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ 
และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตู
ถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตู
ประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซ่ึงถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุด
น้ัน จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวัง แว่นตา
, หมวก หรือเคร่ืองประดับ ต่างๆ เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งน้ี วัดน้ีจัด
ได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้า นําท่าน
ชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบําไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหล ี
เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอย
ร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทีพ่ัก Best Western Kuta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร ์  

วันที่สาม ระบําบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เคร่ืองเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขา

ไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    
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 จากน้ันนําท่านชมการแสดงระบํา บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพ้ืนบ้านที่
มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตํานาน ซึ่ง
มีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกปักษ์รักษา
มนุษย ์ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรํา
แบบบาลดีั้งเดมิที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่
มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากน้ันนําท่านชม 
ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่าง  ๆซ่ึงมีลวดลายสีสันความ
แตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากน้ันนําท่านชม ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการ
ทําเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้า
ส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณ ีหมู่บ้าน
แห่งน้ีเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์
ของภูเขาไฟ และทะเลาสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งป ี

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟ
บาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดข้ึนจากการ
ยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ 

 

บ่าย จากน้ันนําท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นําท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) 
ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ย่ิงใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถาน
น้ีด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ์ (ซ่ึงเชื่อกันวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายใน
วัดท่านจะได้พบกับบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงปัจจุบันน้ียังมีนํ้าผุดข้ึนมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระ
อินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์
สถานที่แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดข้ึนจากใต้ดิน 
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับ
ไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกายให้
บริสุทธิ์ ที่นํ้าพุแห่งน้ีเป็นจํานวนมาก จากน้ันให้ทา่นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้
ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่ง
พื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

 ทีพ่ัก Best Western Kuta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร ์  

วันที่สี่  วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน  
– ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า 

วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี 
สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สําหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ใน
การสร้างโดยสร้างข้ึนเป็นชั้นๆสูงข้ึนไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตูวัดที่
ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล 
เทือกเขาที่มอีากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่างๆ เช่น การทํานาข้ันบันได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน  นําท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูง
จากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบรา
ตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 
11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของ
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อินโดนีเซีย นําท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สด
ชื่น ชมวิวนาขั้นบันได จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) 
ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต 
แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล 
เป็นวดัที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขด
หินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลานํ้าข้ึนจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินข้าม
ไปยังตัววัดได้ วัดน้ีสร้างข้ึนโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 
เพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่ง
ทะเลยามอาทิตยใ์กล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี + กุ้ง
มังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติคริมชายหาดจิมบารัน 

 

 ทีพ่ัก Best Western Kuta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร ์  
วันที่ห้า Kertha Gosa  - วัดเบซากีห ์– พระราชวังน้ํา Tirta Gangga Water Palace 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่Kertha Gosa เป็นศาลยุติธรรมสูงสุดของบาหลีในอดีต 

ทําหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างครอบครัวหรือหมู่บ้านต่างๆ  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ 
วัดเบซากีห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด เพราะเป็นวัดที่มีความสวยงาม 
และมีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวบาหลี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดในศาสนาฮินดู 

ชาวบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple)  ท่านจะได้พบเห็นชาวบาหลี แบกเคร่ือง

บูชาเหนือศีรษะ เพื่อนํามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพที่วัดแห่งน้ี อิสระให้ท่าน

ได้เก็บภาพความประทับใจ กับฉากหลังของวัด “ภูเขาไฟกุนุงอากุง” และสายหมอกที่

สวยงาม  

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังนํ้า Tirta Gangga Water Palace สร้างข้ึนโดยกษัตริย์แห่ง 

การัมกาเซ็ง ในปี 1984 แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากการไปเยือนพระราชวัง “แวร์ซาย” 
ของฝร่ังเศส ผู้มาเยือนจะได้พบกับความร่มร่ืน และ สถาปัตยกรรมหิแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ 

อย่างประณีตและสวยงาม ชาวบาหลีมีความเชื่อว่า  Tirta Gangga มีความหมายว่า น้ําพุ

ศักดิ์สิทธิ์แห่ง „กังกา‟ หากใครได้อาบน้ําในสระ ในคืนวันเพ็ญ จะสามารถรักษาโรคภัยไข้

เจ็บ และมีความเยาว์วัยไปตลอดการ   

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

 ทีพ่ัก Best Western Kuta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร ์  

วันที่หก บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - มัสยิด Jame Asr Hassanil  

Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – หมู่บ้าน

กลางน้ํา – บรูไน - กรุงเทพฯ 

เช้า  นําท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน 

 

07.10 น. นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ่บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 

 นําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana 
Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 
1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพ้ืนที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย 
โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องนํ้า 257 ห้อง สิ่งอํานวยความสะดวกใน
พระราชวังแห่งน้ีคือสระว่ายนํ้าจํานวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่ง
โปโลขององคส์ุลต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่
สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งน้ียังเป็นที่เก็บ
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เหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้า
ไปได้ยกเว้นในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการ
ถือศีลอด และในวาระน้ีจะมีการเลี้ยงอาหารให้กับคนทั่วไปอีกด้วย จากน้ันนําท่านชม 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ
ครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแห่งน้ีเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมี
สถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจาก
ทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายใน
ประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางข้ึน 
29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห ์ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 
องค์ปัจจุบันของบรูไน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธี

ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์
สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์
สุลต่านแห่งบรูไน จากน้ันนําท่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง 
บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจํา
พระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้อง
สีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวด
อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับ
สถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มิน ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre 
Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลอง
เรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มัสยิดแห่งน้ีภายนอกแวดล้อมด้วย
พันธุ์ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากน้ันนําท่านล่องเรือชม หมูบ่้านกลางนํ้า 
Kampong Ayer หมู่บ้านกลางนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่นํ้าบรูไน เป็น
หมู่บ้านกลางนํ้าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเน่ืองกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบ
ปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางนํ้าน้ีมีทั้ง บ้านพักอาศัย, 
มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งน้ีมี
ประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมนํ้าของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งน้ี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนําท่านเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย 

 

18.15 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

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

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด  ๆทิ้งสิ้น 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะ

เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

หมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่าน
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ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการน้ี 

สําหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

 
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

วันที่: 08-13/ 15-20/ 22-27 ก.ย./ 03-08 พ.ย. 58     29,900.- 

วันที่:  13-18 / 27 ต.ค.-01 พ.ย. 58       30,900.- 
วันที่: 20-25 ต.ค. 58 ( วันหยุด วันปิยะมหาราช )     31,900.- 
 
 
อัตราค่าบริการ 

เดินทางวันที:่ 08-13/ 15-20/ 22-27 ก.ย./ 03-08 พ.ย. 58  

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 29,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 29,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 28,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 27,900.- 
พักเด่ียว เพิ่มท่านละ  7,900.- 

 
เดินทางวันที ่: 13-18 / 27 ต.ค.-01 พ.ย. 58 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 30,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 29,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 28,900.- 
พักเด่ียว เพิ่มท่านละ  7,900.- 

 
เดินทางวันที ่: 20-25 ต.ค. 58 ( วันหยุด วันปิยะมหาราช ) 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 31,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 31,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 30,900.- 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 29,900.- 
พักเด่ียว เพิ่มท่านละ  8,900.- 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม     :    
 ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามันไว้

เรียบร้อยแล้ว 
     **ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม** 
 ค่าที่พัก 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอบุัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 สัมภาระนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 24 USD ต่อท่านต่อทริป 
 ค่า Visa on Arrival สําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน 

การสํารองที่น่ัง 

1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน หรือตามสายการบินกําหนด 

3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ัน  ๆ

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รับผิดชอบคืน

ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน

ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการน้ันๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที ่

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย 
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่
ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ 
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า 
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น 
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 


