
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่วสุดคุ้ม 2 ประเทศบาหล(ีอนิโดนีเซีย)+บรูไน โดยสายการบินรอยลับรูไนแอร์ไลน์ 
 วดัอลุนัดานูบราตนั วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหล ี 

ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาห์ลอต 
ผ่านชมพระราชวงั ISTANA NURUL IMAN พระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ล่องเรือชมลงิจมูกยาว บนเกาะบอเนียว ทีเ่ดียวในโลก 
 

 

บาหลี-บรไูน สบาย...สบาย 5วนั 4คืน 

ก าหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-มกราคม2561 



 
10.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสาย
 การบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับ           
 และอ านวยความสะดวก 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เทีย่วบินที ่BI514 ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาท ี
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
 ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น า
 ท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
20.25 น. จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล เที่ยวบินที่ BI757 
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาท ี
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ
 เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้ งช่ือไวเ้พื่อเป็นเกียรต์ิแก่ พนัโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู ้
 บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบท่ีมาร์กาเม่ือตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช์ 
 ระหวา่งการ ปฏิวติัอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งน้ีตั้ งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ 
 ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณา
 ปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่าน
 เดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ า บารองแดนซ์ ( BARONG DANCE ) การแสดงพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงของ
 เกาะบาหลีซ่ึงน าเสนอเร่ืองราวการต่อสู้ระหวา่ง บารองเป็นสัตวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ 
 และเป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณดีงามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ต่อสู้กบั รังดา ตวัละครท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทน
 วิญญาณชัว่ร้าย สลบัฉากดว้ยการร่ายร าแบบบาหลีดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือไดว้่า
 เป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีการร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบดว้ยเสียงเพลงอนัไพเราะ จากนั้นน า
 ท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผา้
 บาติกทัว่ไป ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใชต่้างๆ ท่ีมีการ
 ออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตา
 มณี หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นจุด ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมวิวทิวทศัน์ของ
 ภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหล ี

วนัทีส่อง ระบ าบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เคร่ืองเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟ

 บาร์ตูห์  – วดัเตียร์ตาอมัปีล (วดัตัมปะซิริง) – ช้อปป้ิงตลาดปราบเซียน  



 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บน
 ระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสาย
 หมอกทีล่อยพดัผ่าน อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ 
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้เดินทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง น าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (TIRTA EMPUL 
 TEMPLE) วดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนัวา่ วดัตมัปะซีริง (TAMPAK SIRING) ตามต านาน เกอ
 โบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานน้ีด้วยเล็บมือของตน เป็น
 อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซ่ึงเช่ือกนัว่าท าให้ราชวงศ์ 
 หลงัจากเสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้ าผุด
 ข้ึนมาตลอดเวลาเช่ือกนัว่าพระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน ้ าอมฤตชุบชีวิตนกัรบ
 ของพระองคส์ถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 บ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุข้ึนจากใตดิ้น เป็นท่ี
 เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ได้มาอาบน ้ า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวร้าย และ
 รักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพื่อช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่ีน ้ าพุแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 
 จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น
 เส้ือผา้,ของท่ีระลึก,ผา้พนัคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย น า
 ท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตั้ งของร้านอาหารทะเล เรียงรายเป็น
 ระเบียบยาวนบัร้อยโตะ๊ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตยอ์สัดงท่ีแสนโรแมนติก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์ 
 
 
 
 
 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัทามันอายุน หรือท่ีเรียกกนัวา่วดัเมง็ว ี(THE ROYAL TEMPLE OF MENGWI ) 
 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของกษตัริยข์อง
 ราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ชมเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการ
 สร้างโดยสร้างข้ึนเป็นชั้นๆสูงข้ึนไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตูวดัท่ีก่อด้วยหินสูง 
 แกะสลกัลวดลายต่างๆไวอ้ยา่งงดงาม น าท่านสู่ เทือกเขาท่ีมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ระหวา่งการเดินทางท่าน
 จะไดเ้ห็นวถีิชีวติการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การท านาขั้นบนัได, สวนผกัและผลไม ้

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้เดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน  ชม วัดอูลันดานู บราตัน เป็นวดัท่ีส าคญั 1 ใน 5 
 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ี
 สวยงามบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้  าพิธีกรรมทาง
 ศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไวเ้พื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้ าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่น
 ของวดัแห่งน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง11 ชั้น อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้
 ตีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทาง ใหท้่าน
 ไดเ้พลิดเพลินไปกบัธรรมชาติท่ีสดช่ืน ชมววินาขั้นบนัได น าท่านเดินทางสู่ วดัทานาห์ลอต (PURA TANAH 
 LOT ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามท่ีสุดของบาหลี" ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเล
 เช่ือว่าวดัแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนชายหาดริม
 ทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล สร้างอยู ่ บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะเวลาน ้ าข้ึนจะดูเหมือน
 วดัอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดินขา้มไปยงัตวัวดั ได ้วดัน้ีสร้างข้ึนโดยนกับวชฮินดูช่ือ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  
 ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริม
 ฝ่ังทะเลยามอาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงามจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน  – 

 ชมววินาขั้นบันได - วดัทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหล ี
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์ 

 

เช้า เดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 
07.10 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI ) 
 เทีย่วบินที ่BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที ่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
 ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น า
 ท่านผา่นพิธี การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงัท่ีใหญ่
 ท่ีสุดในโลก พระราชวัง ISTANA NURUL IMAN เป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ 
 สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย 
 โดมท าดว้ยทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ้ า 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระ
 ว่ายน ้ าจ  านวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพื่อแข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตวั 
 โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได ้1,500 คน 
 พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกดว้ย ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีจะไม่เปิดให้
 บุคคลทัว่ไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนัส าคญัทางศาสนาอิสลามประจ าปี คือวนัเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัส้ินสุดการ
 ถือศีลอด และในวาระน้ีจะมีการเล้ียงอาหารให้กบัคนทัว่ไปอีกดว้ย จากนั้นน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้น
 นอก มัสยดิ OMAR ALI SAIFFUDDIEN มสัยดิใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอ
 มาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็น
 พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและ
 กระเบ้ืองสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่าน
 คมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี 
 ไดรั้บการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย CAVALIERRE RUDOLFO NOLLI ชาวอิตาลี บริเวณ
 ด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีก
 ประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง
 สรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้ ผ่านชมมัสยดิ JAME ASR HASSANIL BOLKIAH สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 
 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมี
 สถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น 
 หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิม
 ก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค า

วนัทีส่ี่ บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง ISTANA NURUL IMAN-ผ่านชม  มัสยิด OMAR 

 ALI SAIFFUDDIEN –    มัสยิด  JAME ASR HASSANIL BOLKIAH –หมู่บ้านกลาง

 น า้-พพิธิภัณฑ์ ROYAL REGALIA – ล่องเรือชมลงิจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ 



 จ านวน 29 อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
 พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซดัดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์
 ปัจจุบันของบรูไน จากนั้ น ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน ้า KAMPONG AYER หมู่บ้านกลางน ้ าท่ีใหญ่
 ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้ าท่ีมีคนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 
 1,300 ปี การสร้างบา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้ าน้ีมี
 ทั้ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมี
 ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็น
 ถึงวฒันธรรมริมน ้ าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี 
 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิ เษกของสมเด็จ
 พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, 
 เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ 
 ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้น ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส (PROBOSCIS MONKEY) หรือ
 ท่ีเรียกกนัวา่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะใน
 ประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้ น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้ า น าท่านสัมผ ัส
 บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ขนม หรือ อาหารพื้นเมือง
 ของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ORCHID GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

***หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 

 

 

 

 

วนัทีห้่า สนามบินบรูไน - กรุงเทพฯ 

 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก(มเีตียง)
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก (ไม่มี
เตียง)พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่21-25 พ.ย. 60 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่05 -09 ธ.ค. 60 20,999 19,999 18,999 5,999 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 60 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่19-23 ธ.ค. 60 22,999 21,999 20,999 6,999 

วนัที ่26-30 ธ.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,999 

วนัที ่02-06 ม.ค. 61 22,999 21,999 20,999 6,999 

วนัที ่09-13 ม.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่16-20 ม.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,999 

วนัที ่30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61 19,999 18,999 17,999 5,999 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท่านละ 20 USD /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ **บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 



• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
• โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

อตัราบริการนีร้วม  
✓ ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จาก
ชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ี
นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
 

อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าVISA ON ARRIVAL ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* 

 



 ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้ 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
• กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัด

จ าแล้วเท่าน้ัน) 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี             นายโสฬส ศิริวลัลภ 

  เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกั
และตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหน้า
พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• หากท่านทีต้่องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 



• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

• กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

• กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

• ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

• หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  

 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) และห้องคู่ 
(TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


