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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

 

วนัที ่04-08 ธ.ค. 61 27,900 
 

 

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 19,900.- 

                  รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

บำหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิรอยลับรไูน  

 

• ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 ประเทศ บรไูน+อนิโดนเีซยี 
• ชม ความงามของมัสยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  
• ชม ลงิจมกูยาว สตัวห์ายาก หาไดท้ีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 
• ชม วดัอลุันดานูบราตัน วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 
• ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ู  
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รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 
20 usd/ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บำหล ี

11.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บาหล ี X 
✈ 🍽 Bedrock Hotel  

ระดบั 4 ดำว หรอื 
เทยีบเทำ่ 

2 
ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตา
มณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีรต์าอมัปีล (วัดตัมปะซริงิ) - ช ้

อปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

🍽 🍽 🍽    Bedrock Hotel  
ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

3 
วัดทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วดัอลูันดานูบราตัน-ชม
ววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน 

🍽 🍽 🍽 Bedrock Hotel  
ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

4 

บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผา่นชมมสัยดิ 
Omar Ali Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –
หมูบ่า้นกลางน ้า-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – 
ตลาดกาดงไนทม์ารเ์กต็ 

 

🍽 

 

🍽 

 

🍽 

 

Orchid Garden Hotel  
ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

5 บรไูน – กรงุเทพฯ 🍽 ✈ X 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง 

20.25 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพำรซ์่ำร ์หรอื เกำะบำหล ีโดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 

Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาที ่

22.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ

บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการ

กองก าลังชาวอนิโดนเีซยี วรีบรุษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่นวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่าง

การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยูห่่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 

13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
 Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 
ระบ ำบำรองแดนซ ์– ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟบำร์

ตหู ์ – วดัเตยีรต์ำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลำดปรำบเซยีน – หำดจมิบำรนั 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชมการแสดงระบ า บำรองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพื้นบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะ

บาหลซีึง่น าเสนอเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่าง บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ตอ่สูก้ับ รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย 

สลับฉากดว้ยการร่ายร าแบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้า่เป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์

ทีม่ ีการร่ายร ามีท่าทอี่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนั้นน าท่านชม ศูนยผ์ำ้บำตกิ ชม

กระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบตา่งๆ ซึง่มลีวดลายสสีนัความแตกตา่งจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ให ้

ท่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดับของใชต้่างๆ ทีม่ีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้

สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟ

บารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถู่กปกคลมุไปดว้ย

หมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์

ตหู ์ทีเ่กดิขึน้จากการยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่

ความประทับใจ 

บำ่ย จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นตัมปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน ้าพุ

ศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอวีา มหา

เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถาน

แห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ ์หลังจาก

เสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกับบอ่น ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุดขึน้มา

ตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของ

พระองคส์ถานทีแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ เป็นที่

เคารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิง่เลวรา้ย และ

รักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่

เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสูห่าด จมิบำรนั  เป็นหาดทีม่คีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นทีต่ัง้ของรา้นอาหารทะเล 

เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์สัดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ...ใหท้ำ่นไดล้ ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์ำหล ี

   Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 
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วนัที ่3 วดัทำมนัอำยนุ (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขำเบดกูลั – ทะเลสำบบรำตนั – วดัอูลนัดำนูบรำตนั – ชมววิ

นำข ัน้บนัได - วดัทำนำหล์อต - หำดจมิบำรนั 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัทำมนัอำยุน () หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเม็งว ี( The Royal temple of 

Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ีสรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวง

ของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้ าหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งว ีใหท้่านไดช้ม

เจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลักษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสูงขึน้ไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของ

ก าแพง, ประตวูัดทีก่อ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบ

ดูกัล เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการท าเกษตรกรรม

ของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura Ulun Danu 
Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและ
มมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่ง
ศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด่ เทว ีดานู เทพแห่ง
สายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ยฟาง
ซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง
อนิโดนีเซยี น าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ชมววินำ
ข ัน้บนัได   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต  ไดรั้บฉายาว่า"วัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของ
บาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบ
กนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  
สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดูเหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิ
ขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพือ่อุทศิ
ใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติยใ์กลล้า
ลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
  Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 บำหล-ีบรูไน-ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman-ผ่ำนชม  มสัยดิ Omar Ali 

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

Regalia – ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยำว – ตลำดกำดงไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้ น าทา่นเดนิทางส ูสนำมบนิงรูะหไ์ร เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน 

07.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่น

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก พระรำชวงั 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 านวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิ

เครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน 

หอ้งจดังานเลีย้งทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นีย้งัเป็น

ทีเ่กบ็เหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแหง่นีจ้ะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ไปได ้

ยกเวน้ในวันส าคัญทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนือ่งในวันสิน้สดุการถอืศลีอด และใน

วาระนีจ้ะมกีารเลีย้งอาหารใหก้บัคนทัว่ไปอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก มสัยดิ 

Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซ

ฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราช

บดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและ
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กระเบือ้งสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่น

คัมภรีอ์ลักรุอาน มสัยดิแหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ี

ไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกี

ประการหนึง่ มสัยดิแหง่นีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่

สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม มสัยดิ สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิ

ทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิองบรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารน าเขา้

วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค า

แทข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 

ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึน้ 29 

ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล 

โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนัของบรไูน จากนัน้

น าทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณ

ปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้ง

บา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย

, มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามยั, สถานตี ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีม้ปีระชากรกวา่

สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรม

รมิน ้าของบรไูนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีไ่ดม้าชมหมูบ่า้นแหง่นี้ จากนัน้น า

ทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดี

องคท์ี ่29 แหง่บรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่ง

ทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ 

ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรไูน จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืที่

เรยีกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญแ่ละยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะ

ในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า จากนัน้น าทา่น

สมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหาร

พืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

   Orchid Garden Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
10.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI513 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : บำหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D 5 วนั 4 คนื  โดยสำยกำรบนิรอยลั บรไูน 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่04-08 ธ.ค. 61 27,900 26,900 25,900 6,900 14,600 

***  รำคำเด็กทำรก [ อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั] ทำ่นละ 10,000.- รำคำนีร้วม
รำยกำรทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศบรไูน – อนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำง

ออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

                                ***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

20 usd/ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 
 

 
กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 20 USD /ทา่น/ทรปิ 
8.      คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิเดนิทำง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย ประเทศ

อนิโดนเีซยี และประเทศบรไูน ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่
สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด
เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยี และประเทศบรไูน มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กั

แตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการ

จัดระดับดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพัก

คู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก

และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพัก

ตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 


