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บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 
5 วัน 4 คืน (BI)  

            โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปคร้ังเดียว เที่ยวสองประเทศ  บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” 

 บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต 

 บาหลี-ชม วัดตัมปะซีริง บ่อน้้าพศุักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดทีผุ่ดข้ึนจากใต้ดิน+ช้อปปิ้งสดุมันส์ ตลาดปราบเซียน 

 บาหลี-ชม วัดอูลูวาต ูวัดสา้คญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนหนา้ผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร 

 บาหลี-พเิศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุง้มังกรรวม 500 กรัม 

 บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 บรูไน-ชมหมู่บา้น  Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน้้าทีใ่หญ่ที่สดุในโลกอายุนับพันปี 

 บรูไน-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่น้ัน 

 จองครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะคอยดูแลและบริการทุกท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่: 26-30 ม.ค. 59          23,900.- 

วันที่: 16-20 / 23-27 ก.พ. 59  
15-19/22-26 มี.ค./29 มี.ค.-2 เม.ย. 

 5-9/19-23/26-30 เม.ย. 59       25,900.- 
วันที่: 9-13 ก.พ. 59 (ตรุษจีน)        27,900.- 
วันที่: 12-16 เม.ย. 59 (สงกรานต์)       28,900.- 

 
1. กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหล-ีเข้าโรงแรมที่พัก 
2. วัดเตียตาร์อมัปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน 

- สวนพระวิษณุ–วัดอลููวาต–ูระบ้า Kacak Dance 
3. วัดทามันอายุน–เขาเบดกูัล–ทะเลสาบบราตัน–วดัอูลันดานูบ

ราตัน–ชมวิวนาข้ันบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน 
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4. บาหล-ีบรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien –หมูบ่้านกลางน้้า-พิพิธภัณฑ์ Royal 
Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

5. พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-มัสยิด Jame Asr Hassanil 
Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-สวน Agro-
Technology Park-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-
กรุงเทพฯ 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหล ี

11.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U
เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจ้าหน้าที่  ใหก้าร
ต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก 

 

13.30 น.

  
น้าท่านเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรไูน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 

 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) นา้ทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

 

21.05 น. จากน้ันน้าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร ์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
25 นาที ่

 

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์
ซ่าร์หรือเกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้งชื่อไวเ้พื่อเป็นเกียรติ์แก ่พันโท อี 
กุสต ีงูระห์ไร ผู้บญัชาการกองก้าลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมือ่ตกอยูใ่น
วงล้อมของกองก้าลังชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวตัิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งน้ี
ตั้งอยู่หา่งจากทางใต้ของเมอืงเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น
เวลาท้องถิ่น) น้าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนั้นน้าทา่นเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก 

 

 ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา่,เดนพารซ์่าร ์  

วันที่สอง วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - สวนพระวิษณุ – วัดอูลู 

                     วาตู – ชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 จากน้ันน้าท่านสู ่หมูบ่้านตัมปะซิริง น้าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul 
Temple) วัดน้้าพุศกัดิส์ิทธิซ่ึ์งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) 
ตามต้านาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดีผู้ย่ิงใหญ่ของเบอดลููใช้เวทมนต์แกะสลกัอนุสรณ์สถาน
น้ีด้วยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพ
ของราชวงศ์ (ซ่ึงเชื่อกันวา่ทา้ให้ราชวงศ ์หลังจากเสียชวีติลงได้กลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วัดท่านจะได้พบกบับ่อน้้าศกัดิ์สิทธิ์ซ่ึงปัจจุบันน้ียังมีน้้าผดุข้ึนมาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระ
อินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนที่เจาะพ้ืนพิภพเพื่อสร้างบ่อน้า้อมฤตชุบชีวตินักรบของพระองค์
สถานที่แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้้าพุศกัดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผดุข้ึนจากใต้ดิน 
เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ได้มาอาบน้้า จะเป็นสิริมงคลและขับ
ไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพื่อช้าระร่างกายให้
บริสุทธิ์ ที่น้้าพุแห่งน้ีเป็นจา้นวนมาก จากนั้นให้ทา่นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซยีน ให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมอืงราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่ง
พื้นเมือง,กระเปา๋,ตุก๊ตาไม้แกะสลกั และสินค้าพื้นเมืองอกีมากมาย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน้าท่านชม สวนพระวิษณ ุ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรีย์  
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ขนาดใหญ่แบบคร่ึงรูป ได้แก่ อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู พระผู้ปกป้องโลก และอนุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูดา้ เทพเจ้า
แห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮนิดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มคีวามสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน้้าหนัก 4,000 ตัน ให้ทา่นอิสระถา่ยรูปไวเ้ป็นที่ระลึกกบัรูปปั้นขนาดใหญ่ของ
พระวิษณุ  หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอา่วบาหลี
ตอนใต้ได้จากที่น่ีได้อกีดว้ย จากน้ันน้าทา่นชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วดั
ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลทีสู่งเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะ
บาหลี เป็นวัดสา้คัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษที่ 11 มีการบูรณะ
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วน
ตามความเชือ่ คอื สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปศีาจ ประตวูัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่
สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พทิักษ์
คุ้มครองอยู่เหนือประต ูข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสดุทา้ยเป็นเจดยี์ซ่ึงถือ
เป็นบริเวณที่มคีวามสา้คญัทีสุ่ดน้ัน จะอนญุาตใหเ้ข้าได้เฉพาะชาวฮินดทูี่จะสวดบชูาเทพ
แห่งท้องทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเคร่ืองประดับ ตา่งๆ เน่ืองจากมีฝูงลงิจ้านวน
มากทีอ่าศัยอยูใ่นวดัแห่งน้ี วดัน้ีจัดได้วา่เป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระ
อาทติย์กา้ลังลับขอบฟ้า น้าท่านชม ระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบ้าไฟบูชาเทพ
เจ้าที่มีชือ่เสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการตอ่สู้ระหว่างหนุมานและทศ
กัณฑ์โดยมีหมูค่นรายลอ้มคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

 ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา่,เดนพารซ์่าร ์  

วันที่สาม  วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน  
– ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    
 จากน้ันน้าท่านเดินทางสู ่วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกนัว่า 

วัดเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัที่มีความสวยงามที่สดุของบาหลี 
สร้างในชว่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดตีวดัหลวงของกษตัริย์ของราชวงคเ์ม็งวี ใชส้้าหรับ
ประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ใหท้่านไดช้มเจดีย์บาหลีที่มเีอกลักษณ์ใน
การสร้างโดยสร้างข้ึนเป็นชัน้ๆสูงข้ึนไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกา้แพง, ประตูวัดที่
ก่อดว้ยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อยา่งงดงาม จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทอืกเขาเบดกูัล 
เทือกเขาที่มอีากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นวิถชีวีิตการทา้
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทา้นาข้ันบันได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันน้าท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น้าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่้าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตั้งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มฉีากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูง
จากระดับน้า้ทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้้าพธิีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพือ่อทุิศแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายน้้าทอ้งทะเลสาบบรา
ตัน ลกัษณะเด่นของวดัแห่งน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 
11 ชั้น อกีทั้งยังเป็นสญัลกัษณ์ที่ใชต้ีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบตัรแบบ 50,000 รูเปีย๊ะห์ของ
อินโดนีเซีย น้าทา่นเดินทางกลับ ระหวา่งทาง ให้ทา่นได้เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติที่สด
ชื่น ชมววินาขั้นบันได จากน้ันน้าท่านเดินทางสู ่วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) 
ได้รับฉายาวา่"วัดที่มีทวิทศัน์สวยงามที่สุดของบาหล"ี ค้าว่า ทานา แปลวา่โลก ค้าว่า ลอต 
แปลวา่ทะเลเชื่อวา่วดัแห่งน้ีเป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล 
เป็นวดัทีต่ั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยูบ่นโขด
หินลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน้้าข้ึนจะดเูหมอืนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน้้าลดสามารถเดินข้าม
ไปยังตัววัดได ้วดัน้ีสร้างข้ึนโดยนักบวชฮินดชูื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 
เพื่ออุทศิให้แก่เทพเจา้และปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ทา่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่ง
ทะเลยามอาทติย์ใกลล้าลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากนัน้น้าท่านเดินทางสู ่หาดจมิบารัน 
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ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ใหท้่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี + กุ้ง
มังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิริมชายหาดจิมบารัน 

 

 ที่พัก Swiss-Bel Hotel Tuban ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา่,เดนพารซ์่าร ์  
วันที่สี่  บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien 

–หมู่บ้านกลางน้ า-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

เช้า  น้าท่านเดินทางส ูสนามบินงูระห์ไร เพื่อนา้ทา่นเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน 

 

07.10 น. น้าท่านเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรไูน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) นา้ทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 

 น้าท่านผา่นชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญท่ี่สุดในโลก พระราชวัง Istana 
Nurul Iman เป็นที่ประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างข้ึนเมือ่ป ีค.ศ. 
1984 มีมูลคา่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพ้ืนที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย 
โดมท้าดว้ยทองค้า, ห้อง 1,788 ห้อง, หอ้งน้้า 257 ห้อง สิ่งอ้านวยความสะดวกใน
พระราชวังแห่งน้ีคือสระวา่ยน้้าจ้านวน 5 สระ คอกม้าตดิเคร่ืองปรับอากาศสา้หรับมา้เพื่อแข่ง
โปโลขององค์สุลตา่นจ้านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจดังานเลี้ยงที่
สามารถจคุนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จคุนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งน้ียงัเปน็ที่เกบ็
เหล่าบรรดารถหรูที่พระองคส์ะสมอีกดว้ย ซ่ึงพระราชวังแห่งน้ีจะไม่เปดิให้บคุคลทัว่ไปเข้า
ไปได้ยกเว้นในวันส้าคญัทางศาสนาอิสลามประจ้าป ีคอืวันเฉลิมฉลองเน่ืองในวันสิ้นสุดการ
ถือศลีอด และในวาระน้ีจะมีการเลี้ยงอาหารใหก้ับคนทั่วไปอีกด้วย จากน้ันน้าทา่นผา่นชม
และถา่ยรูปด้านนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบ
กาวัน สร้างข้ึนโดย สุลตา่น โอมาร์ อาล ีไซฟุดดิน ซึ่งเปน็มัสยิดประจ้าพระองค์ของสมเด็จ
พระมหาราชาธิบดอีงคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธิบดอีงค์ที ่
29 องค์ปัจจบุัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย 
เหมาะสมสา้หรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปตัยกรรม
อิตาลี ได้รับการขนานนามวา่ มิน ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ้าลองเรือพระราชพิธีมา
ประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์แสดงถึงดนิแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถอืได้วา่เป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน้าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน้้าที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้้าบรูไน เป็นหมูบ่้านกลางน้้าที่มคีนอยูอ่าศัยตอ่เน่ืองกัน
มายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาค้้ายันและเชื่อมต่อกัน
ด้วยสะพาน หมู่บา้นกลางน้้าน้ีมีทั้ง บ้านพกัอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานี
ต้ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบ
ร้อยละ๑๐ของจ้านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานทีท่ี่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้้าของ
บรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมูบ่้านแห่งน้ี จากน้ัน
น้าท่านชม พิพธิภณัฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธิีราชาภิเษกของ
สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สุลตา่นเอาไว้
มากมาย อาทเิช่น เคร่ืองเงนิ, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจาก
ประเทศตา่งๆ รวมทั้งของขวญัจากผู้น้าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแด่องค์สุลตา่นแห่งบรูไน 
จากน้ันน้าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรือทีเ่รียกกนัว่า ลิง
จมกูยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลิงชนดิอื่น เป็นลิงที่พบไดเ้ฉพาะ
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ในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่าน้ัน โดยจะอาศัยอยู่ในปา่ชายเลนหรือปา่ติดริมแม่น้้า 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่ัก   The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ 

Islamic Gallery-สวน Agro-Technology Park-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-

กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   

 จากน้ันน้าท่านชม พิพธิภณัฑ์ Malay Technology ชมการจ้าลองรูปแบบการใชช้ีวติ 
และจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใชใ้นอดตีของชาวบรูไน จากนั้นน้าทา่นชม มัสยิด Jame Asr 
Hassanil Bolkiah สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์
ปัจจุบัน มัสยิดทองคา้แห่งน้ีเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปตัยกรรมสวยงามที่สดุ
ในบรูไน โดยมกีารน้าเข้าวัสดุในการกอ่สร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทเิช่น หินอ่อน
จากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลียร์ทองค้าแท้ขนาดใหญท่ีสุ่ดในโลกจากประเทศออสเตรีย 
เป็นต้น เร่ิมกอ่สร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในป ี1994 ภายในประกอบด้วย หอ้งสวดมนต์ 2 
ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองค้าจา้นวน 29 อัน บันไดทางข้ึน 29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกยีห์ 
มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน น้า
ท่านชม พพิิธภณัฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสม
โบราณล้้าค่าขององคส์ุลต่านจากประเทศมสุลิมทั่วโลกมาแสดงไว้  อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระ
อาน ขนาดเลก็ที่สดุในโลก 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน้าท่านชม Agro-Technology Park แหล่งรวมพันธุ์ไม้ และดอกไม้สวยงาม

หลากหลายชนดิ ให้ทา่นเกบ็ภาพความประทับใจกับดอกไม้สีสวยงามหลากสีสันตาม
อัธยาศัย ใหท้่านอิสระช้อปปิ้งที่ ยายา่ซัน คอมเพลก็ซ์ ให้ทา่นไดเ้ลอืกซ้ือของฝากตาม
อัธยาศัย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนา้ทา่นเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

18.15 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินที ่BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

**************************************************** 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย ปฏเิสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะ

เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม

หมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน

ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณทีี่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการน้ี 

ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไมถ่ึง 20 ท่าน 

 
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

อัตราค่าบริการ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-5489_5D-BI-W07 

 

เดินทางวันที:่ 26-30 ม.ค. 59 ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 23,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 23,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 22,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 21,900.- 
พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 

เดินทางวันที:่ 16-20 / 23-27 ก.พ. 59  
                   15-19/22-26 มี.ค./29 มี.ค.-2 เม.ย. 
         5-9/19-23/26-30 เม.ย. 59 

ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 25,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 24,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 23,900.- 
พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 

เดินทางวันที:่  9-13 ก.พ. 59 (ตรุษจีน)  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 27,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 27,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 26,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 25,900.- 
พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  7,900.- 

 

เดินทางวันที:่  12-16 เม.ย. 59 (สงกรานต์) ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 28,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 28,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 27,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 26,900.- 
พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  8,900.- 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้้ามันไว้
เรียบร้อยแล้ว 

     **คา่ภาษีน้้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และทา่นต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่** 
 ค่าที่พัก 4 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้้านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน้้าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน้้าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 
 ค่า Visa on Arrival ส้าหรับผู้ที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อทา่น 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อทา่นต่อทริป 
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การส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาสา้รองที่นั่ง+ช้าระเงินมัดจ้าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน หรือตามสายการบนิก าหนด 

3. เมื่อทา่นตกลงชา้ระเงินคา่บริการไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจา้ทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทางถกูปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มกีารคืนเงินทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทา้การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตท่ั้งน้ีท่านจะต้องเสยี
ค่าใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ้าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจา้กบัสายการบินหรือคา่มัดจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ้า หรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืน

ค่าบริการที่ทา่นได้ชา้ระไว้แล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สา้รองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บรษัิทฯจะดา้เนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน

ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้สา้หรับค่าบริการน้ันๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คา้สญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ กา้กับเทา่น้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตท่ั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิ้น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

13. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกา้หนดดาวและประเภทของที่พักแตกตา่งกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย 
ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย่วเทา่น้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่
ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจา้กดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกตา่งกันอาจจะท้าให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต่้องการ 
15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า 
หรืออุบตัเิหตุตา่งๆ ใดๆทั้งสิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจา้คืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
17. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 


