บาหลี - บรูไน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี, ชมความอลังการมัสยิด สุลต่าลแห่งบรูไน
พักระดับ 4 ดาว
วัน
1
2

3

4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ - บรูไน - บาหลี
ระบําบารองแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดเตียร์ตาอัม
ปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วัดทามันอายุน - เขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอู
ลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต หาดจิมบารัน
บาหลี - บรูไน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
- ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame
Asr Hassanil Bolkiah - หมู่บ้านกลางน้ํา - พิพิธภัณฑ์
Royal Regalia - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
บรูไน - กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
PARK REGIS HOTEL หรือ
เทียบเท่า

-

✈

✈

O

O

O

PARK REGIS HOTEL หรือ
เทียบเท่า

O

O

O

PARK REGIS HOTEL หรือ
เทียบเท่า

O

O

O

The Centerpoint Hotel
หรือเทียบเท่า

O

✈

-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - บรูไน - บาหลี
10.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

13.30 น.
17.15 น.
20.25 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน
ที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที

22.45 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้
รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกําลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทาง
ใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
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กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่ น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พัก
ที่พัก
โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง ระบําบารองแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านชมการแสดง ระบําบารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนําเสนอ
เรื่องราวการต่อสูร้ ะหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตํานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปก
ปักษ์รักษามนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครทีเ่ ป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรําแบบบาหลีดั้งเดิมทีส่ ืบทอด
มาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอัน
ไพเราะ
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
นําท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงาม
เป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามทีส่ ุด
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า
1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ
บ่าย
จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นําท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะ
เรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลัก
อนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่ า
ทําให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ําผุดขึ้นมา
ตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้า
ได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกายให้บริสุทธิ์
ที่น้ําพุแห่งนี้เป็นจํานวนมาก
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ ผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ
,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย นําท่านเดินทางสู่หาด จิมบารัน มีความยาวหลาย
กิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์
อัสดงที่แสนโรแมนติก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต
- หาดจิมบารัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple
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of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราช

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก

วงค์เม็งวี ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ ในการสร้างโดยสร้างขึ้น
เป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม
จากนั้นเดินทางขึ้ นสู่ เทือ กเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่า งการเดิ นทางท่า นจะได้เ ห็นวิถีชีวิ ตการทํ า
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นําท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สําคัญ
1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูง
จากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศ
แด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ําท้องทะเลสาบบราตั น ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟาง
ซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สดุ ของบาหลี" คําว่า ทา
นา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่
บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ําขึ้น จะดูเหมือนวัดอยู่
กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่อ
อุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสน
งดงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า
07.10 น.
09.40 น.

บาหลี - บรูไน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - หมู่บ้านกลางน้ํา - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
นําท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที่ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทับของ
สุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2 ,152,782 ตารางฟุต
ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ํา 257 ห้อง สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ํา
จํานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน
ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่
พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี คือวัน
เฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด และในวาระนี้จะมีการเลี้ยงอาหารให้กับคนทั่วไปอีกด้วย
จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้าง
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ขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระ
ราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย
เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre

Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็น

กลางวัน
บ่าย

จุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือ
ได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน
มัสยิดทองคําแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิ หินอ่อนจากประเทศอิตาลี , แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็น
ต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองคําจํานวน 29
อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล
เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน
จากนั้นนําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ํา Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน
เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1 ,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ํายัน และ
เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร
ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29

แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่อง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นนําท่านสัมผัส
บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ
อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
***ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต จะปิดทําการทุกๆ วันศุกร์ ****
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง บรูไน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.55 น.
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
22-26 ส.ค. 60
29ส.ค.-2ก.ย.60
12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ย.60
10-14 ต.ค. 60
3-7 / 17-21 / 24-28 ต.ค. 60
31ต.ค.-4พ.ย. / 7-11 / 14-18 พ.ย. 60

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2
ท่าน
19,999
19,999
19,999
21,999
19,999
19,999

เด็กมีเตียงพัก เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
กับผู้ใหญ่ 2 พักกับผู้ใหญ่
เพิ่ม
ท่าน
2 ท่าน
18,999
17,999
5,999
18,999
17,999
5,999
18,999
17,999
5,999
20,999
19,999
5,999
18,999
17,999
5,999
18,999
17,999
5,999

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 20 USD /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด **

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ใ นการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรด
ต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม
ต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนัก เงื่อนไขตามสายการบิน
กําหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าVisa on Arrival สําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
8. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน*
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง พร้อมค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับ
การยืนยันที่นั่งแน่นอน (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6
เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
* หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วัน
ทําการ)
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร
ควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง
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ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก
เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ ออก
ตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง
เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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