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Bali&Brunei 
บาหล-ีบรไูน เทยีว 2 ประเทศ สบาย...สบาย 
โดยสายการบนิรอยลั บรไูน (BI) 

5 วนั 4 คนื 
ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

 ไปครงัเดยีวเทยีว2 ประเทศบรไูน+อนิโดนเีซยี 
 ชมความงามของมสัยดิทองคาํ JameAs’rHassanil Mosque 
 ชมลงิจมกูยาว สตัวห์ายาก หาไดท้เีดยีวบนเกาะบอเนยีว 
 ชมวดัอลุนัดานบูราตนัวดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 
 ชม หมูบ่า้นคนิตามณีจดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ทูสีวยทสีดุ 

 
 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรุงเทพฯ – บรูไน –บาหล ี

2 
ระบําบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ –
หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์
อัมปีล (วดัตัมปะซริงิ) - ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน

3 
วดัทามันอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน
ดานูบราตัน-ชมววินาขนับนัได-วดัทานาหล์อต
รัน 

4 

บาหล-ีบรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana NurulIman
ชมมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - 
JameAsrHassanilBolkiah –หมูบ่า้นกลางนํา
Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 
มารเ์ก็ต 

5 บรูไน – กรุงเทพฯ 

หมายเหต:ุยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัค

 

เครอืงแอรบ์สั A319
ทนีงัแบบ 3-3 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ– บรไูน–บาหล ี
11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 

เจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ 
13.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 
17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport 
20.25น. จากนันนําทา่นเดนิทางต่อไปยัง 

เทยีวบนิท ีBI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร 

อนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษ
ในการสูร้บทมีารก์าเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกํา
ตงัอยูห่า่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่รป์ระมาณ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีกั  Grand Zuri

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 

X ✈ ✈ 
– ศนูยเ์ครอืงเงนิ - 

ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วดัเตยีรต์า
ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน 

🍽 🍽 🍽 

ทะเลสาบบราตัน–วดัอลูนั
วดัทานาหล์อต-หาดจมิบา 🍽 🍽 🍽 

Istana NurulIman-ผ่าน
 มัสยดิ 

หมูบ่า้นกลางนํา-พพิธิภัณฑ ์
ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนท์

✈ 🍽 🍽 

🍽 ✈ X 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 20

สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

A319 เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นาํหนกัสมัภาระ
ขาไป

  

 

คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรูไน 
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 

ชวัโมง 45 นาท ี
Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 

จากนันนําทา่นเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 25 นาท ี

สนามบนิงูระหไ์ร “NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหล ีประเทศ
อนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษ
ในการสูร้บทมีารก์าเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอือสิรภาพ สนามบนิแห่งนี
ตงัอยูห่า่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่รป์ระมาณ 13 กโิลเมตรเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจค
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก 

Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
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โรงแรมทพีกั 
Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 

ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

Orchid Garden Hotel  ระดบั 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

20USD/ทรปิ 
มพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

นาํหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรูไน 

Royal Brunei ) เทยีวบนิท ีBI514 

ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง  
โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei ) 

เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหล ีประเทศ
อนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษ

ลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอือสิรภาพ สนามบนิแห่งนี
เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความ

นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 
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วนัทสีองของการเดนิทาง 
ระบาํบารองแดนซ–์ ศนูยผ์า้บาตกิ– ศนูยเ์ครอืงเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี– ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– 
วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) –ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน – หาดจมิบารนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 จากนันนําท่านชมการแสดงระบําบารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืนบา้นทมีชีอืเสยีงของเกาะบาหลซีงึ

นําเสนอเรอืงราวการต่อสูร้ะหว่าง บารองเป็นสัตวใ์นตํานาน ซงึมีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทน
วญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ตอ่สูก้ับ รังดา ตัวละครทเีป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชวัรา้ย สลับฉากดว้ยการร่ายรํา
แบบบาหลดีังเดมิทสีบืทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้่าเป็นนาฏกรรมศักดสิทิธ ิทมีกีารร่ายรํามที่าทอีอ่นชอ้ย
งดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนันนําท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบตา่งๆ 
ซงึมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผา้บาติกทัวไป ศูนยเ์ครอืงเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการทําเครืองเงิน และ
เครอืงประดบัของใชต้า่งๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําทา่นเดนิทาง
ไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์
ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทงัปี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตีงัอยู่บนระดับความสงูกวา่ 
1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทเีกดิขนึจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทลีอยพัดผ่าน อสิระใหท้า่น
ไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

 

 
บา่ย 

 
จากนันนําท่านสู ่หมู่บา้นตัมปะซริงิ นําท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (TirtaEmpul Temple)วัดนําพุศักดสิทิธซิงึคนไทย
มักจะเรยีกกันวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring)ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้งิใหญ่ของเบอดลููใชเ้วทมนต์
แกะสลักอนุสรณ์สถานนีดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของ
ราชวงศ ์(ซงึเชอืกันวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับบอ่นําศักดสิทิธิ
ซงึปัจจุบันนียังมนํีาผุดขนึมาตลอดเวลาเชอืกันว่าพระอนิทร์ทรงสรา้งขนึตอนทเีจาะพนืพภิพเพอืสรา้งบอ่นําอมฤตชบุชวีติ
นักรบของพระองคส์ถานทแีห่งนีถูกสรา้งขนึราวศตวรรษท ี10 บ่อนําพุศักดสิทิธใิสสะอาดทผีุดขนึจากใตด้นิ เป็นทเีคารพ
สกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชอืวา่ถา้ไดม้าอาบนํา จะเป็นสริมิงคลและขับไลส่งิเลวรา้ย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปี
จะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพอืชาํระร่างกายใหบ้รสิทุธ ิทนํีาพุแหง่นีเป็นจํานวนมาก จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงท ีตลาดปราบ
เซยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสอืผา้,ของทรีะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพนืเมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตา
ไมแ้กะสลัก และสนิคา้พนืเมอืงอกีมากมาย นําทา่นเดนิทางสูห่าด จมิบารนั เป็นหาดทมีคีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็น
ทตีงัของรา้นอาหารทะเล เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทแีสนโร
แมนตกิ 

คาํ รบัประทานอาหารคําณ ภตัตาคารพเิศษ...ใหท้า่นไดล้มิลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี
ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีกั  Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดูกลั– ทะเลสาบบราตนั– วดัอูลนัดานูบราตนั – ชมววินา
ขนับนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายุน () หรอืทเีรยีกกนัวา่ วดัเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัทมีี

ความสวยงามทสีดุของบาหล ีสรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี17 ในอดตีวดัหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้าํหรับ
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ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีมีเีอกลกัษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขนึเป็นชนัๆ
สงูขนึไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตวูัดทกีอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม จากนัน
เดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทมีอีากาศเย็นตลอดทงัปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขนับนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  นําทา่นชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( PuraUlun Danu Bratan )เป็นวัดที
สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตังอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทมีคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภูเขาที
สวยงามบนความสงูจากระดับนําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี17 เพือใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูและสรา้งไวเ้พอือทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายนําทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแห่งนีจะมศีาลาซงึมี
หลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน อกีทังยังเป็นสัญลักษณ์ทใีชต้พีิมพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 
50,000 รูเปียะหข์องอนิโดนเีซยีนําทา่นเดนิทางกลับ ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิสีดชนื ชมววินา
ขนับนัได 

 

 
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ไดร้ับฉายาวา่"วัดทมีทีวิทัศน์สวยงามทสีดุของบาหล"ี คําว่า ทานา แปลว่าโลก 

คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชอืว่าวัดแห่งนีเป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทตีังอยู่บน
ชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยนืออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลานําขนึจะดเูหมอืนวัด
อยู่กลางทะเล เวลานําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีสรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดูชอื ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัย
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ศตวรรษท ี11 เพืออทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝังทะเลยามอาทติย์
ใกลล้าลับขอบฟ้าทแีสนงดงาม 

คาํ รบัประทานอาหารคําณ ภตัตาคาร 
ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีกั  Grand Zuri Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวงัIstana NurulIman-ผา่นชมมสัยดิOmar Ali Saiffuddien –  
มสัยดิJameAsrHassanilBolkiah –หมูบ่า้นกลางนํา-พพิธิภณัฑR์oyal Regalia – ลอ่งเรอืชมลงิจมกู
ยาว– ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ นําทา่นเดนิทางส ูสนามบนิงรูะหไ์ร เพอืนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน 
07.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei ) เทยีวบนิท ี

BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไนเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง 

(เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ 

 นําทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวงัทใีหญท่สีดุในโลก พระราชวงั Istana NurulImanเป็นทปีระทับของ
สลุตา่นแหง่บรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพนืท ี2,152,782 
ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งนํา 257 หอ้ง สงิอํานวยความสะดวกในพระราชวงั
แหง่นคีอืสระวา่ยนําจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครอืงปรับอากาศสาํหรับมา้เพอืแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตวั โรง
จอดรถขนาดจ ุ110 คนั หอ้งจัดงานเลยีงทสีามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทจีคุนได ้1,500 คนพระราชวงัแหง่นยีัง
เป็นทเีก็บเหลา่บรรดารถหรูทพีระองคส์ะสมอกีดว้ย ซงึพระราชวงัแหง่นจีะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทวัไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนั
สาํคัญทางศาสนาอสิลามประจําปี คอืวนัเฉลมิฉลองเนอืงในวันสนิสดุการถอืศลีอด และในวาระนจีะมกีารเลยีงอาหารใหก้ับ
คนทวัไปอกีดว้ยจากนันนําทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอกมสัยดิ Omar Ali Saiffuddienมัสยดิใจกลางเมอืง บนัดาร์
เสรเีบกาวนั สรา้งขนึโดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซงึเป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ ี
28 ของบรูไน ซงึเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29 องคปั์จจุบนั ภายในมัสยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่น
และกระเบอืงสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมสาํหรับสถานทใีนการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ัลกุ
รอาน มัสยดิแหง่นเีป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ 
มนิทิชัมาฮาล ออกแบบโดย CavalierreRudolfoNolliชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีาร
จําลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนงึ มัสยดิแหง่นภีายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซงึเป็น
สญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 
 

 
บา่ย นําทา่นชมมสัยดิ สรา้งขนึในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจุบัน มัสยดิทองคําแห่งนีเป็นมัสยดิ

แหง่ชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทสีดุในบรูไน โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัวโลก 
อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีร์ทองคําแทข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เรมิ
กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 
อัน บนัไดทางขนึ 29 ขนั โคมไฟ 29 ดวงเพอืเป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล 
โบลเกยีห ์มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซงึเป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29 องคปั์จจุบันของบรูไนจากนันนําท่านลอ่งเรอืชม 
หมูบ่า้นกลางนํา Kampong Ayerหมู่บา้นกลางนําทใีหญ่ทสีดุในโลก ตงัอยู่บรเิวณปากแม่นําบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางนํา
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ทมีคีนอยู่อาศัยตอ่เนืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาคํายันและเชอืมตอ่กันดว้ย
สะพาน หมู่บา้นกลางนํานีมทีงั บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหารปัจจุบัน
หมูบ่า้นแหง่นมีปีระชากรกวา่สามหมนืคนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานททีแีสดงใหเ้ห็นถงึ
วัฒนธรรมรมินําของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทยีวจากทัวโลกทไีดม้าชมหมู่บา้นแห่งนีจากนันนําท่านชม 
พพิธิภณัฑ ์Royal Regaliaมกีารจัดแสดงเครอืงประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29 แห่งบรูไน 
และขา้วของเครืองใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครืองเงนิ, เครืองทอง มงกุฎ เครืองราชย์และเครือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทังของขวัญจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ทถีวายแด่องคส์ุลต่านแห่งบรูไนจากนันนําท่าน 
ล่องเรือชมลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey)หรือทเีรียกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทมีมีีจมูกใหญ่และยนืยาว
ประหลาดกวา่ลงิชนดิอนื เป็นลงิทพีบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรอืป่าตดิ
รมิแม่นําจากนันนําทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนท ีตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื ขนม หรอื 
อาหารพนืเมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศยั 

คาํ รบัประทานอาหารคําณ ภตัตาคาร 
ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีกั Orchid garden Hotelระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 
บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
10.55 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei ) เทยีวบนิท ีBI513 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครัง 

 

 

 

บาหล ี- บรไูนสบาย...สบาย5วนั4คนืBY BI  

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

วนัท2ี7 ก.พ. -03ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 
วนัท0ี6-10ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 
วนัท1ี3-17ม.ีค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 
วนัท0ี3-07เม.ย. 61 21,999 20,999 19,999 5,900 
วนัท1ี0-14เม.ย. 61 23,999 23,999 21,999 5,900 
วนัท2ี4-28เม.ย. 61 20,999 19,999 18,999 5,900 
วนัท0ี1-05พ.ค. 61 20,999 19,999 18,999 5,900 
วนัท0ี8-12พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 
วนัท1ี5-19พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 
วนัท2ี2-26พ.ค. 61 19,999 18,999 17,999 5,900 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั” 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกล์ะ 20 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนําดมืวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธใินการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันีขนึอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  

 

อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัด ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํามันเชอืเพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) ** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
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6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนัก เงอืนไขตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%หัก ณ ทจีา่ย 3 % 

6.   คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ตอ่ทา่นละ 20USD ตอ่ทรปิตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทนัีงจะยนืยันเมอืไดรั้บ

เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน) 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

เกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัว

เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ  

เรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


