
 

 

 

 

+ + +สุดเพอรเ์ฟคกบัสองประเทศ..สองอารยธรรม..บาหลี&บรูไน!! + + + 

พรอ้มสมัผสัวฒันธรรมพ้ืนเมือง และธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ และอลงัการ.. 

แถมยงัพกัดี 4 ดาว..ยา่นใจกลางเมือง ทั้งบาหลี และ บรูไน!! 



โรแมนตกิ บาหลี... 

** ตืน่ตาตืน่ใจกบัศิลปะประจ  าชาต.ิ..”ระบ าบารองซด์านซ”์ กบัการละเล่นที่เป็นเสน่หเ์ฉพาะตวั!!!! 

** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปป้ิงชิลล์ๆ  ที่ หมู่บา้นอูบุด!! 

** ชมความงามของวดั “เมียง วี” กบับรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนตกิ 

** ชมบ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิที่ “เทมภคัสิริงค”์และ ช็อปป้ิงที่ “ตลาดปราบเซียน” 

และชมพระอาทิตยต์กดินที่วิหารศกัด์ิสิทธ ์“ทานาล็อท” 

** พิเศษสุดกบัดินเนอรสุ์ดโรแมนตกิและอลงัการบนชายหาด..กบัเมนู  

กุง้ล็อปเตอร ์+ กุง้มงักร!!! 

...คลาสสคิบรูไน 

** ชมมินิทชัมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” 

** ผ่านชมพระราชวงัหลงัคาทองท าที่สวยงามที่สุด ที่ “Istana NurulIman” 

** น าชมความยิง่ใหญ่อลงัการของมสัยดิทองค า “JameAsrHassanilBolkiah Mosque” 

       ** ชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บา้นลอยน ้า“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” 

ซ่ีงเป็นสตัวท์ี่หาดูไดย้ากในปัจจุบนั! 

 

 

 

11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน

โรยลั บูรไน ประต ู9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – บาหลี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวนัโดยเที่ยวบินที่ BI514

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 

ชม.)  

17.15 น. ถึงสนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม 

(เวลาทีบรูไนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าคณะผ่านตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

20.25 น.  น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง เดนพารซ์าร ์เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal 

Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 25 นาที โดยประมาณ 

22.45 น.  ถึง สนามบินกูรารยั“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร ์ซ่ึงเป็นสนามบินท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือ

ระลึกถึงวีรบุรุษท่ีต่อสูก้บัชาวดชัตเ์พ่ืออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใตข้อง

เมืองเดนปาซารไ์ปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท่ีเกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมื่อผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบาหลี 

ระบ าบารองดา๊นซ์”เป็นการแสดงร่ายร าระบ าสิงโตเทพเจา้ 

ซ่ึงแสดงให้เห็นการต่อสูอ้ันไม่มีท่ีส้ินสุดระหว่าง “บารอง”

สิงหโ์ตท่ีคอยช่วยเหลือมนุษยโ์ลก ซ่ึงเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความ

ดีและ “รังดา” ตัวมารซ่ึงมากดว้ยเวทย์มนต์มหาศาล เป็น

สัญลักษณ์ของความชัว่รา้ย จากน้ันน าท่านสู่ Batik Studio

เพ่ือชอ้ปป้ิงผ้าบาติก แบบต่างๆ ท่ีแปลกตาจากน้ันน าท่าน

เดินทางขึ้ นสู่เทือกเขาคินตามณี Kintamaniท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี  

เที่ยงรบัประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคารคินตามณี  

ชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟกุนุงบาตรู ์(GunungBatur)มีอายุ

กวา่ 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟท่ีชาวบาหลีใหก้าร

สกัการะบชูานับวา่เป็นภูเขาไฟท่ีมหศัจรรยข์องโลก มีความ

สูง 1,717 เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถา้ภูเขาไฟมาแลว้

หลายครั้ง บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลก้บัภูเขา

ไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารต์ูรเ์ป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการ

ยุบตวัของภูเขาไฟ จากน้ันเดินทางสู่ปุราเตยีรต์าอมัปึล (PuraTirtaEmpul)หรือวดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิหรือ

วิหารศกัด์ิสิทธ์ิทมัภคัสิริงค ์มีบ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นท่ีเคารพสกัการะของ

ชาวบาหลี เช่ือวา่พระอินทรเ์ป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดน ้าพุชาวบาหลีเช่ือว่าถา้

ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวรา้ยทั้งยงัรกัษาโรคต่างๆทุกปี

ผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายใหบ้ริสุทธ์ิก่อนการอาบน ้า จะมีการท า

พิธีบชูาเทพเจา้แห่งน ้าพุท่ีแท่นบชูาจะมาอาบน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิกนัท่ี ท่ีอาบน ้า

วนัที่ 2 :    ระบ าบารองซด์านซ ์– บาตกิ สตดูิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภคัสิริงค ์– ตลาดปราบเซียน  

– อูบุด วิลเลจ  

เลจ 

 



โบราณ สรา้งมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 ใหเ้วลาท่านชอ้ปป้ิงกนัสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กบัสินคา้

ราคาถูกอยา่งเหลือเช่ือ ณ รา้นคา้บริเวณรอบๆ วดัทมัปัคสิริงคจ์ากน้ันน าท่านชมสินคา้พ้ืนเมือง ท่ี 

Ubud Village ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีปราณีต และท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได ้

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

เดินทางสู่ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวดัเมงวีซ่ึงเป็นวดั

ท่ีเคยเป็นพระราชวงัเก่าสรา้งตอนศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชป้ระกอบพิธีกรรมของ

กษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ก าแพงประตูวัด ก่อดว้ยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตร

บรรจง หลงัคาปูดว้ยหญา้ส่ิงก่อสรา้งดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ

บาหลี มีสระน ้ าลอ้มรอบ จากน้ันน าท่านชมทุ่งขา้วขั้นบันไดท่ีค่อย ๆ ลาด

ต า่ลงท่ีเบดูกลัป์ (Bedugu) 

เที่ยงรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ท่ามกลางวิวทุ่งขา้วขั้นบนัได  

น าท่านเดินทางสู่ปุราอูลันดานูบราตัน (PuraUlun Danu Bratan)ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบราตนั (Lake 

Bratan)เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัและชมความสวยงามของปุราอูลนัดานูบราตนั (PuraUlun Danu Bratan)หรือวดัอลูนั

ดานูวดัท่ีส าคญัและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลีตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูง

ทะมึนวดัน้ีสรา้งตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดูรวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า 

มีความสวยงามเป็นอนัสองของเกาะบาหลีมกัปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอและสมัผัสกบั

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ีปุราทานาหล์อต (Pura Tanah Lot)หรือวิหาร

ทานาหล์อต ชมวดับนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนา้ผามหศัจรรยจุ์ดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 

16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ีนับถือของชาว

บาหลี  

และเช่ือกนัวา่มีงูเทพเจา้คอยปกปักรกัษาอยูภ่ายใตว้ิหารแห่งน้ี ลกัษณะการสรา้ง

วดัอยู่บนโขดหินคลา้ยเกาะเล็กๆเวลาน ้าขึ้ นจะดูเหมือนอยู่กลางทะเล เป็นวดัริม

ทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามกว่าแห่งอ่ืนๆเป็นสถานท่ี

ถ่ายท าละครดงั เช่น ดอกแกว้การะบุหนิงและภาพยนตรเ์ร่ืองต่างๆ 

  

ค า่รบัประทานอาหารค า่ : ณ ชายหาดจิมบารนั ดว้ย...เมนูพิเศษกุง้ล็อปเตอร+์กุง้มังกร ท่ามกลางบรรยากาศสไตล ์ 

บาหลี เพลิดเพลินด้วยเสียงดนตรีบรรเลงจากนัก

ดนตรีทอ้งถ่ินสไตล ์บาหลี 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

 

วนัที่ 3 :    วดัปุรามนัอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลนัดานูบราดนั – วิหารศกัด์ิสิทธ์ิทานาล็อต 

 



 

 

 

เชา้รบัประทานอาหารกล่อง (Boxes) 

07.10 น.   น าท่านออกเดินทางสู่กรุงบนัดาเสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI)  

เที่ยวบินที่ BI758ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเครื่องมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

09.35 น.  ถึง สนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซารามหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองค า JameAr’HassanilBolkiah Mosque ท่ีอยู่ในเมืองหลวงกรุง

บนัดารเ์สรีเบกาวนั มสัยิดแห่งน้ีถือว่าเป็นมสัยิดท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้

ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดย

สถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกช้ินเป็นวัสดุท่ีคัดสรรมาเป็น

อย่างดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี 

หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตัล

จากอังกฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ี

ส าคญัยอดโดมใชแ้ผ่นทองค าแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูง

ของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็น

โดมทองค าน้ีอย่างทัว่ถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็เต็มไปดว้ย

ต้นไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง 

Mahligaiลอยล าอยู่ดา้นหน้า ว่ากนัว่าเรือล าน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่านคัมภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย 

มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกช่ือหน่ึงว่า "มัสยิดทองค า" เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใชท้องค าถึง 3 ลา้น 3 

แสนแผ่น (พฤหัสบดี และวันศุกร ์หรือวันส าคัญทางศาสนามัสยิดจะปิด แวะถ่ายรูปดา้นหนา้) 

แวะถ่ายรูปพระราชวงั Istana NurulImanหรือ พระราชวงัหลงัคาทองค า พระราชวงัท่ีประทบัขององค์

สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ีท าเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana 

ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรูไนเขา้ดว้ยกัน มีโดมทองค าสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น 

ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คนั จากน้ันน าทุก

ท่านชม บรูไนมิวเซียม  ภายในจัดแสดงไว ้หลายส่วน โดยส่วนท่ีส าคัญ ท่ี สุดคือ Islamic Art 

GalleryRoyal Regallaท่ีรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมา

แสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไป

ถึงคมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ นอกจากน้ียงัจดัแสดงประวติัการคน้พบน ้ามนั

และกา๊ซธรรมชาติจ านวนมากมายมหาศาลท่ีพลิกโฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีร า่รวยท่ีสุดในโลก 

** ณ ตอนน้ี บรูไรมิวเซียม ปิดปรบัปรุงไม่มีก าหนด 

เที่ยงรบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพ่ือเขา้ชมชีวิต

ความเป็นอยู่ของชนชาวพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุกท่าน

จะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเล้ียงชีพ การท าเหมืองแร่ 

ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 1 หอ้งหมู่บา้นน ้าWater 

Village + Gallery จัดแสดงถึ งวิ ถี ชี วิตและการสร้างชุมชน

บา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน ้ าตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 19 จนถึง

วนัที่ 4 :    บาหลี – บรูไน – มสัยดิ JameAs’r Mosque – พระราชวงั Istana NurulIman Palace – พิพิธภณัฑ ์                    

Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บา้นกลางน ้า Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทชัมาฮาล  

– อูบุด วิลเลจ  

เลจ 

 



ปัจจุบัน  หอ้งท่ี 2 จัดแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหัตถกรรมต่างๆ เช่น การท าเคร่ืองเงิน 

เคร่ืองทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น

บนบก ท่ีแสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู ่รวมไปถึงจดัแสดง

กรรมวิธีผลิตน ้าตาลทรายแดงอาชีพประจ าของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลังจากน้ันน าทุกท่านแวะชม ศูนย์

ศิลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

จากน้ันน าทุกท่านล่องเรือชมหมู่บา้นลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กมัปงไอเยอร ์ตั้งอยู่บริเวณปาก

แม่น ้าบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานกว่า 

1,300 ปี เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิลปะการสรา้งบา้น

เรืองแบบพ้ืนนับพันหลัง ปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายันและ

เช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้งบา้นพกัอาศยั 

มัสยิด  โรงเรียน สถานีอนามัย  สถานีต ารวจ ร้านค้า 

รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 

1524 กัมปงไอเยอร์ เป็นศูนยร์าชการ เป็นนครหลวงของ

จกัรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีส าคัญของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก จีน 

กมัพูชาและประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ กมัปงไอเยอรนั์บเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของ

ประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!!น าทุกท่านล่องเรือRiver Safariชมบา้นเรือนสองฝั่งแม่น ้า เร่ือยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณ

ปากแม่น ้า เพ่ือชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศัยของลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกล้

สูญพนัธแ์วะถ่ายรูปมัสยิด โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosqueสุเหร่าท่ีไดช่ื้อ

ว่าสวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออก ไดช่ื้อตามพระนามของ

สุลต่านแห่งบรูไนองคท่ี์ 28 สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบัน

ดารเ์สรีเบกาวนั ริมแม่น ้าเคดายนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน

บรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพ้ืนน ้า

สวยงามจบัตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความ

งามของมสัยิดน้ีไดร้บัการเปรียบเปรยวา่เป็น มินิทชัมาฮาล 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

10.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI513 พักผ่อนตามอัธยาศัยพรอ้มบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 5 :     บรูไน - กรุงเทพฯ 



 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 
 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มส่งรายช่ือและ

หนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ  าทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

31 ก.ค.-04 ส.ค. 61 18,999 บาท 17,999.- 16,999.- 4,000.- 

14-18 ส.ค. 61 19,555 บาท 18,555.- 17,555.- 4,000.- 

18-22 ก.ย. 61 18,999 บาท 17,999.- 16,999.- 4,000.- 

25-29 ก.ย. 61 18,999 บาท 17,999.- 16,999.- 4,000.- 

23-27 ต.ค. 61 19,555 บาท 18,555.- 17,555.- 4,000.- 

13-17 พ.ย. 61 18,999 บาท 17,999.- 16,999.- 4,000.- 

27 พ.ย.–01 ธ.ค. 61 22,999 บาท 21,999.- 20,999.- 4,000.- 

04-08 ธ.ค. 61 22,999 บาท 21,999.- 20,999.- 4,000.- 

25-29 ธ.ค. 61 24,999 บาท 23,999.- 22,999.- 4,500.- 



ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

แนะน าให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand 

carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บรูไน–เดนบารซ์าร-์บรูไน-กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าล่องเรือซาฟารี  

 ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

 ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

 พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     
 

 กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่า

น ้ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่า

ตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

  

***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน*** 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


