บาหลี - บรูไน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Brunei International Airport - บินสู่เมืองเดนพาร์ซ่าร์ - สนามบินงูระห์ไร
วันที่2 ระบาบารองแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเตียร์ตาอัมปีล
ตลาดปราบเซียน - หาด จิมบารัน
วันที่3 วัดทามันอายุน - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
วันที่4 บินสู่บรูไน - พระราชวัง Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
- หมู่บ้านกลางน้า Kampong Ayer - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
- ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่5 สนามบิน Brunei International Airport - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก กรุงเทพฯ - บรูไน - บาหลี
11.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอิน
กรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
13.30 น. นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
20.25 น. จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล
บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที่
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร
ผู้บัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกอง
กําลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้
ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
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ที่พัก Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
วันที่สอง

ระบาบารองแดนซ์ - ศูนย์ผา้ บาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์
วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านชมการแสดงระบํา บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มี
ชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนําเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตํานาน ซึ่งมีหลัง
อานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ ต่อสู้กับ
รังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่
สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อน
ช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลาย
สีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทํา เครื่องเงิน
และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของ
บาหลี
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และ
ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์
ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
บ่าย
จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง
นําท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียก
กันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอ
ดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มา
เดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทําให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้
กลายเป็น เทพเจ้า ) ภายในวั ด ท่ า นจะได้ พ บกั บ บ่อ น้ํ าศั กดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ ง ปั จ จุบั นนี้ ยั งมี น้ํ าผุ ด ขึ้น มา
ตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ําอมฤตชุบชีวิต
นักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุด
ขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลี เชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิริ
มงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกาย
ให้บริสุทธิ์ ที่น้ําพุแห่งนี้เป็นจํานวนมาก
จากนั้นให้ท่ านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก
มากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้า
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ค่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

พื้นเมืองอีกมากมาย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี
( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็น
ชั้ น ๆสู ง ขึ้ น ไปแล้ ว มุ ง ด้ ว ยฟาง ชมความงามของกํ า แพง, ประตู วั ด ที่ ก่ อ ด้ ว ยหิ น สู ง แกะสลั ก
ลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม
จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทาง
ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทํานาขั้นบันได,
สวนผัก และสวนผลไม้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน
นําท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของ
เกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็น
ภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17
เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ํา
ท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วย
ฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู
เปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย
นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ ระหว่ า งทาง ให้ ท่ า นได้ เ พลิ ด เพลิ น ไปกั บ ธรรมชาติ ที่ ส ดชื่ น ชมวิ ว นา
ขั้นบันได
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์
สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็น
สัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มี
ลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ําขึ้ นจะดู
เหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดู
ชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้
ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม
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ค่า
วันที่สี่

เช้า
07.10 น.

09.40 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
ที่พัก Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
บาหลี - บรูไน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - หมู่บ้านกลางน้า - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
นําท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที่ บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul
Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ 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 และสุเหร่าที่จุ
คนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรู ที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี
คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด และในวาระนี้จะมีการเลี้ยงอาหารให้กับคนทั่วไป
อีกด้วย
จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลาง
เมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ งเป็นมัสยิดประจํา
พระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้ วยหินอ่อนและกระเบื้องสี
อย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่าน
คั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อาน มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ เ ป็ น การผสมผสานระหว่ า งสถาปั ต ยกรรมแบบอิ ส ลามกั บ
สถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo
Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธี
มาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ
ครองราชย์ของสุ ลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมี
สถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่ว
โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย
ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29
ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์
มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน
จากนั้นนําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้า Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า
1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้าน
กลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร
ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากร
บรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของ
สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย
อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ
รวมทั้งของขวัญจากผู้นําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูก
ยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศ
บนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ํา
จากนั้นนําท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้
เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บรูไน - กรุงเทพฯ
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.55 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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12.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะ
หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวน
ผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการ
นี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก(มีเตียง) ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
งดแถมกระเป๋า
(ห้องละ2 ท่าน) พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
21-25 ก.พ. 60
25,900
24,900
23,900
6,300
7-11 มี.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

4-8 เม.ย. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

11-15 เม.ย. 60

27,900

26,900

25,900

6,300

25-29 เม.ย. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

2-6 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

9-13 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

16-20 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,300

23-27 พ.ค. 60
25,900
24,900
23,900
6,300
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อย
แล้ว**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
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7.ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม Vat 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่า Visa on Arrival สําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป
การสารองที่นั่ง
1.กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่านภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่จองทัวร์ (ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อจ่ายเงินมัด
จําแล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันเริ่มเดินทาง หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ FAX 027486246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือ ชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือ เมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศอินโดนีเซียไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมทีพ่ ักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ระบุในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพัก
แบบ 3 ท่าน ขึน้ อยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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