
 

 บาหล+ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D  5 D 4 N (BI)                                             หนา้ 1 จาก 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOURCODE : BR171301AZ 
 
 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  มกราคม : 17-21 ม.ค. 60 27,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  กมุภาพนัธ ์: 07-11 / 14-18 / 21-25 ก.พ. 60  27,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  มนีาคม : 07-11 ม.ีค. 60 27,900.-

 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-บรไูน-บาหล ี X ✈ ✈ Park Regis Hotel 

2 วัดเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน-สวนพระวษิณุ–
วัดอลูวูาต–ูระบํา Kacak Dance O O O Park Regis Hotel 

3 วัดทามันอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วัดอลูัน
ดานูบราตัน-ชมววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน O O O Park Regis Hotel 

4 

บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผา่น
ชมมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - มัสยดิ Jame Asr 
Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางน้ํา-พพิธิภัณฑ ์Royal 
Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

O   O O The Centerpoint 
Hotel 

5 บรไูน – กรงุเทพฯ O ✈ X  

 
 

บาหล ี+ บรไูน Fantastic of ASEAN-D 
5 วนั 4 คนื (BI)  

โดยสายการบนิรอยัลบรไูนแอรไ์ลน ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - บาหล ี
11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์Uเชค็อนิ

กรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทและ
หัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

13.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 
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) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

20.25 น. จากนั้นนําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรือ เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ 
รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
25 นาที ่

 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ี
กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกําลังชาวอนิโดนเีซยี วรีบรุษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่น
วงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้
ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้นําท่านเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  
วนัทีส่อง วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน - สวนพระวษิณุ – วดัอลู ู
                     วาต ู– ชมระบาํไฟ Kacak Fire Dance 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซิริง นําท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน้ําพศุักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถาน
นี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดท่านจะไดพ้บกับบ่อน้ําศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมน้ํีาผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระ
อนิทร์ทรงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน้ําอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน้ําพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน้ํา จะเป็นสริมิงคลและขับ
ไล่สิง่เลวรา้ย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพื่อชําระร่างกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน้ํ่าพุแหง่นี้เป็นจํานวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่ง
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําท่านชม สวนพระวษิณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรีย์

ขนาดใหญ่แบบครึง่รูป ไดแ้ก่ อนุสาวรียร์ูปสักการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรยีค์รุฑ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้
แหง่อสิระเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน ใหท้่านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของ
พระวษิณุ  หรอืเดนิชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิง้อา่วบาหลี
ตอนใตไ้ดจ้ากที่นี่ไดอ้ีกดว้ย จากนั้นนําท่านชม วดัอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัด
ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลที่สูงเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะ
บาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะ
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 3 สว่น
ตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่
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สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตูถัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์
คุม้ครองอยูเ่หนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรปูสลักพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอื
เป็นบรเิวณทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวดบูชาเทพ
แหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ตา่งๆ เนื่องจากมฝีงูลงิจํานวน
มากทีอ่าศัยอยูใ่นวัดแหง่นี ้วัดนีจั้ดไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามแหง่หนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระ
อาทติยก์ําลังลับขอบฟ้า นําทา่นชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบําไฟบชูาเทพ
เจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศ
กณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า 

วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี 
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชสํ้าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตวูัดที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูัล 
เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีว ิตการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบบราตนั  นําท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีสํ่าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบ
ราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนา
พุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทศิแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายน้ําทอ้งทะเลสาบบราตัน 
ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นี้จะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 
ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใชต้ีพมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง
อนิโดนีเซยี นําท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ด
ชืน่ ชมววินาข ัน้บนัได จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
ไดรั้บฉายาวา่"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่โลก คําวา่ ลอต 
แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล 
เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขด
หนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน้ําขึน้จะดเูหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดนิขา้ม
ไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิรารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 
เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง
ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารัน 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี  
 ทีพ่กั Park Regis Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เดนพารซ์า่ร ์  

วนัทีส่ ี ่  บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-ผา่นชม  มสัยดิ Omar Ali 
Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมูบ่า้นกลางนํา้-พพิธิภณัฑ ์
Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ นําท่านเดนิทางส ูสนามบนิงูระหไ์ร เพื่อนําท่านเดนิทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรเีบกาวัน 
ประเทศบรไูน 

 

07.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ่บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 



 

 บาหล+ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D  5 D 4 N (BI)                                             หนา้ 4 จาก 7  
 

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

 

 นําทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก พระราชวงั Istana 
Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 
โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน้ํา 257 หอ้ง สิ่งอํานวยความสะดวกใน
พระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน้ําจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศสําหรับมา้เพือ่แขง่
โปโลขององค์สุลต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลี้ยงที่
สามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บ
เหล่าบรรดารถหรูทีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแห่งนี้จะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้
ไปไดย้กเวน้ในวันสําคัญทางศาสนาอสิลามประจําปี คอืวันเฉลมิฉลองเนื่องในวันสิน้สดุการ
ถอืศลีอด และในวาระนี้จะมกีารเลีย้งอาหารใหก้ับคนทั่วไปอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นผา่นชม
และถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบ
กาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จ
พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสอีย่างเรียบง่าย 
เหมาะสมสําหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคัมภรีอ์ัลกุ
รอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรม
อติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจําลองเรอืพระราชพธิมีา
ประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแหง่นี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ
ซึง่เป็นสัญลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านผ่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี 

แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบัน มัสยดิทองคําแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิอง
บรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารนําเขา้วัสดุในการกอ่สรา้งและ
ตกแตง่มาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาด
ใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ
บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน จากนั้นนําท่านล่องเรือชม หมู่บ ้านกลางนํ ้า 
Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําบรูไน เป็น
หมูบ่า้นกลางน้ําทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบ
ปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค้ํายันและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน้ํานีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย, 
มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแหง่นี้มี
ประชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานที่
ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน้ําของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่ว
โลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้ จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มีการจัด
แสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แหง่บรูไน และขา้ว
ของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่ง
ราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ที่
ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน จากนัน้นําท่าน ล่องเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis 
Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกว่า
ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่า
ชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน้ํ่า จากนัน้นําทา่นสัมผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาด
กาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตาม
อธัยาศัย 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  



 

 บาหล+ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D  5 D 4 N (BI)                                             หนา้ 5 จาก 7  
 

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีห่า้ บรไูน-กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

10.55 น. นําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI513 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

12.40 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
เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทาํใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตาม
หมายกาํหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น
ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้
สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัที ่17-21 ม.ค. 60 27,900 26,900 25,900 6,900 

วนัที ่07-11 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 6,900 

วนัที ่14-18 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 6,900 

วนัที ่21-25 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 6,900 

วนัที ่07-11 ม.ีค. 60 27,900 26,900 25,900 6,900 

 
ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่า่นละ 17,900 บาท  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามัน

ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
      **คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
2. คา่ทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ Vat 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
4. คา่ Visa on Arrival สําหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 
การสํารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื
เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั หรอืตามสายการบนิกําหนด 
3.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

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% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ 

ประเทศอนิโดนเีซยีไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ
นัน้ๆ 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 
11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยี ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 


