
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัที� 09-13 ต.ค. 61  24,900 

วนัที� 23-27 ต.ค. 61   24,900 

วนัที� 06-10 พ.ย. 61   19,900 

วนัที� 04-08 ธ.ค. 61       27,900 

วนัที� 18-22 ธ.ค. 61       26,900 

วนัที� 25-29 ธ.ค. 61       26,900 

 เร ิ�มตน้เพยีง 19,900.- 

                  รายการทัวร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 
 

 

บาหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิรอยลับรไูน  

 

• ไปครั �งเดยีว เที�ยว 2 ประเทศ บรไูน+อนิโดนเีซยี 
• ชม ความงามของมัสยดิทองคํา Jame As’r Hassanil Mosque  
• ชม ลงิจมกูยาว สตัวห์ายาก หาไดท้ี�เดยีวบนเกาะบอเนยีว 
• ชม วดัอลุันดานูบราตัน วดัสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 
• ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ู  



 

 

 
รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ  

รวม 20 usd/ทา่น/ทรปิ / 
 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บาหล ี

11.00 น. คณะมาพรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เที�ยวบนิที� BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 45 นาที� 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั�วโมง 

20.25 น. จากนั�นนําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 

Royal Brunei ) เที�ยวบนิที� BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 25 นาที� 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์่ารห์รอืเกาะ

บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นี�ตั �งชื�อไวเ้พื�อเป็นเกยีรติ�แก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการ

กองกําลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุษุในการสูร้บที�มารก์าเมื�อตกอยูใ่นวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่ง

การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื�ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี�ตั �งอยูห่่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 

13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนั�นนําท่าน

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พัก 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บาหล ี X 
✈ � Bedrock Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ 

2 
ระบําบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครื�องเงนิ - หมูบ่า้นคนิตา
มณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีรต์าอมัปีล (วัดตัมปะซริงิ) - ช ้
อปปิ�งตลาดปราบเซยีน 

� � �    Bedrock Hotel  
ระดบั 4 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 
วัดทามนัอายนุ–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตัน–วดัอลูันดานูบราตัน-ชม
ววินาขั �นบนัได-วัดทานาหล์อต-หาดจมิบารัน 

� � � Bedrock Hotel  
ระดบั 4 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

4 

บาหล-ีบรไูน-ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผา่นชมมสัยดิ 
Omar Ali Saiffuddien - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –
หมูบ่า้นกลางนํ�า-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – 
ตลาดกาดงไนทม์ารเ์กต็ 

 

� 

 

� 

 

� 

 

Orchid Garden Hotel  
ระดบั 4 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

5 บรไูน – กรงุเทพฯ � ✈ X 
 



 

 

พกัที� 
 Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 2 
ระบําบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครื�องเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบาร์

ตหู ์ – วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปปิ� งตลาดปราบเซยีน – หาดจมิบารนั 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านชมการแสดงระบํา บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื�นบา้นที�มีชื�อเสยีงของเกาะ

บาหลซีึ�งนําเสนอเรื�องราวการต่อสูร้ะหว่าง บารองเป็นสัตวใ์นตํานาน ซึ�งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ต่อสูก้ับ รังดา ตัวละครที�เป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชั�วรา้ย 

สลับฉากดว้ยการร่ายรําแบบบาหลดีั �งเดมิที�สบืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้า่เป็นนาฏกรรมศักดิ�สทิธิ� 

ที�มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนั�นนําท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชม

กระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึ�งมลีวดลายสสีนัความแตกตา่งจากผา้บาตกิทั�วไป ศูนยเ์ครื�องเงนิ ให ้

ท่านไดช้มงานฝีมือการทําเครื�องเงนิ และเครื�องประดับของใชต้่างๆ ที�มกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้

สง่ออกที�มชี ื�อเสยีงของบาหล ีจากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแห่งนี�เป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟ

บารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที�สวยงามที�สดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ี�ถูกปกคลมุไปดว้ย

หมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทั �งปี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ ที�ตั �งอยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์

ตหู ์ที�เกดิขึ�นจากการยบุตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกที�ลอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่

ความประทับใจ 

บา่ย จากนั�นนําท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซริงิ นําท่านชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดนํ�าพุ

ศักดิ�สทิธิ�ซ ึ�งคนไทยมักจะเรยีกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอวีา มหา

เสนาบดผีูย้ ิ�งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนี�ดว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนุสรณ์สถาน

แห่งราชวงศ์วารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ�งเชื�อกันว่าทําใหร้าชวงศ์ หลังจาก

เสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบับอ่นํ�าศักดิ�สทิธิ�ซ ึ�งปัจจุบนันี�ยงัมนํี�าผุดขึ�นมา

ตลอดเวลาเชื�อกันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึ�นตอนที�เจาะพื�นพภิพเพื�อสรา้งบ่อนํ�าอมฤตชบุชวีตินักรบของ

พระองคส์ถานที�แห่งนี�ถกูสรา้งขึ�นราวศตวรรษที� 10 บอ่นํ�าพศุักดิ�สทิธิ�ใสสะอาดที�ผุดขึ�นจากใตด้นิ เป็นที�

เคารพสักการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชื�อวา่ถา้ไดม้าอาบนํ�า จะเป็นสริมิงคลและขับไลส่ ิ�งเลวรา้ย และ

รักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพื�อชําระร่างกายใหบ้รสิทุธิ� ที�นํ�าพุแห่งนี�เป็นจํานวนมาก 

จากนั�นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งที� ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงราคาถูกมากมายเชน่

เสื�อผา้,ของที�ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสรง่พื�นเมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และสนิคา้พื�นเมอืงอกีมากมาย 

นําท่านเดนิทางสูห่าด จมิบารนั  เป็นหาดที�มคีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นที�ตั �งของรา้นอาหารทะเล 

เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์สัดงที�แสนโรแมนตกิ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิ�มลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี

   Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 3 วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดกูลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานบูราตนั – ชมววิ

นาข ั�นบนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ วดัทามนัอายุน () หรือที�เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of 

Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที�มคีวามสวยงามที�สดุของบาหล ีสรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 17 ในอดตีวัดหลวง

ของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชสํ้าหรับประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งว ีใหท้่านไดช้ม

เจดยีบ์าหลทีี�มเีอกลักษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึ�นเป็นชั �นๆสูงขึ�นไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของ

กําแพง, ประตวูัดที�กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนั�นเดนิทางขึ�นสู ่เทอืกเขาเบ

ดูกัล เทอืกเขาที�มอีากาศเย็นตลอดทั �งปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการทําเกษตรกรรม

ของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขั �นบนัได, สวนผัก และสวนผลไม ้



 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบบราตนั  นําท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura Ulun Danu 
Bratan ) เป็นวัดที�สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตั �งอยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตนัที�มคีวามสวยงามและ
มมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาที�สวยงามบนความสงูจากระดับนํ�าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึ�นในชว่ง
ศตวรรษที� 17 เพื�อใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื�ออทุศิแด่ เทว ีดานู เทพแห่ง
สายนํ�าทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นี�จะมศีาลาซึ�งมหีลงัคาทรงสงู หรอื เมร ุมงุดว้ยฟาง
ซอ้นกันถงึ 11 ชั �น อกีทั �งยังเป็นสัญลักษณ์ที�ใชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี� ยะหข์อง
อนิโดนีเซยี นําท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิี�สดชื�น ชมววินา
ข ั�นบนัได   จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต  ไดร้ับฉายาว่า"วัดที�มทีวิทัศน์สวยงามที�สดุของ
บาหล"ี คําวา่ ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื�อว่าวัดแห่งนี�เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบ
กนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดที�ตั �งอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยื�นออกไปในทะเล  
สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลานํ�าขึ�นจะดูเหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล เวลานํ�าลดสามารถเดนิ
ขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี�สรา้งขึ�นโดยนักบวชฮนิดูชื�อ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที� 11 เพื�ออุทศิ
ใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝั�งทะเลยามอาทติยใ์กลล้า
ลับขอบฟ้าที�แสนงดงาม 

คํ�า    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
  Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 4 บ า ห ลี-บ รู ไ น -ผ่ า น ช ม พ ระรา ช ว ัง  Istana Nurul Iman-ผ่ าน ช ม   ม ัส ยิด  Omar Ali 

Saiffuddien – มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ ้านกลางนํ �า-พิพิธภณัฑ์ Royal 

Regalia – ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ นําทา่นเดนิทางส ูสนามบนิงรูะหไ์ร เพื�อนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน 

07.10 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เที�ยวบนิที� BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาที� บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ช ั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําทา่น

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 นําทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวังที�ใหญท่ี�สดุในโลก พระราชวงั Istana Nurul 

Iman เป็นที�ประทบัของสลุตา่นแหง่บรไูนและพระราชวงศ ์สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 

พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพื�นที� 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 

หอ้ง, หอ้งนํ�า 257 หอ้ง สิ�งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นี�คอืสระวา่ยนํ�าจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิ

เครื�องปรับอากาศสําหรับมา้เพื�อแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน 

หอ้งจดังานเลี�ยงที�สามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ที�จคุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นี�ยงัเป็น

ที�เกบ็เหลา่บรรดารถหรทูี�พระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึ�งพระราชวังแหง่นี�จะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั�วไปเขา้ไปได ้

ยกเวน้ในวันสําคัญทางศาสนาอสิลามประจําปี คอืวันเฉลมิฉลองเนื�องในวันสิ�นสดุการถอืศลีอด และใน

วาระนี�จะมกีารเลี�ยงอาหารใหก้บัคนทั�วไปอกีดว้ย จากนั�นนําทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ 

Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึ�นโดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซ

ฟดุดนิ ซึ�งเป็นมสัยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี� 28 ของบรไูน ซึ�งเป็นพระราช

บดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี� 29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและ

กระเบื�องสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมสําหรับสถานที�ในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่น

คัมภรีอ์ลักรุอาน มสัยดิแหง่นี�เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ี

ไดร้ับการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจําลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกี

ประการหนึ�ง มสัยดิแหง่นี�ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึ�งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่

สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิที�สวยงามมากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 



 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชม มสัยดิ สรา้งขึ�นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิ

ทองคําแหง่นี�เป็นมสัยดิแหง่ชาตขิองบรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามที�สดุในบรไูน โดยมกีารนําเขา้

วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทั�วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคํา

แทข้นาดใหญท่ี�สดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริ�มกอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 

ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อนั บนัไดทางขึ�น 29 

ขั �น โคมไฟ 29 ดวงเพื�อเป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล 

โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึ�งเป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี� 29 องคปั์จจบุนัของบรไูน จากนั�น

นําทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกลางนํ�า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางนํ�าที�ใหญท่ี�สดุในโลก ตั �งอยูบ่รเิวณ

ปากแมนํ่�าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางนํ�าที�มคีนอยูอ่าศัยตอ่เนื�องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้ง

บา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาคํ�ายนัและเชื�อมตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางนํ�านี�มทีั �ง บา้นพักอาศัย

, มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามยั, สถานตํีารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นี�มปีระชากรกวา่

สามหมื�นคนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานที�ที�แสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรม

รมินํ�าของบรไูนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวจากทั�วโลกที�ไดม้าชมหมูบ่า้นแหง่นี� จากนั�นนํา

ทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครื�องประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดี

องคท์ี� 29 แหง่บรไูน และขา้วของเครื�องใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครื�องเงนิ, เครื�อง

ทอง มงกฎุ เครื�องราชยแ์ละเครื�องบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทั �งของขวญัจากผูนํ้าประเทศตา่ง ๆ 

ที�ถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรไูน จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืที�

เรยีกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิที�มมีจีมกูใหญแ่ละยื�นยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอื�น เป็นลงิที�พบไดเ้ฉพาะ

ในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นั�น โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมนํ่�า จากนั�นนําทา่น

สมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที� ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ ขนม หรอื อาหาร

พื�นเมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

คํ�า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   Orchid Garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 5 บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
10.55 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เที�ยวบนิที� BI513 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

  

  

  

 

 
 

โปรแกรม : บาหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D 5 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิรอยลั บรไูน 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที� 09-13 ต.ค. 61  24,900 23,900 22,900 6,900 13,200 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 
จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

วนัที� 23-27 ต.ค. 61  24,900 23,900 22,900 6,900 13,200 

วนัที� 06-10 พ.ย. 61  19,900 18,900 17,900 6,900 10,000 

วนัที� 04-08 ธ.ค. 61 27,900 26,900 25,900 6,900 14,900 

วนัที� 18-22 ธ.ค. 61 26,900 25,900 24,900 6,900 14,900 

วนัที� 25-29 ธ.ค. 61 26,900 25,900 24,900 6,900 14,900 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,000.- ราคานี�รวม
รายการทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศบรไูน – อนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งส ิ�น 

 

***รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 

รวม 20 usd/ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง เพื�อ

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ



 

 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ�าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 20 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มัดจําทั�งหมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิทั�งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึ�นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั�งจากประเทศไทยและ

ประเทศกัมพชูา ไมม่กีารคนืเงนิทั�งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม 
ในการมัดจําตั�วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ �งหมด
เนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�และจะไมร่ับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 



 

 

5.  รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 

และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับ

ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�น 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14.  โรงแรมที�พักในประเทศกมัพชูามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พกัแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) 

ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ�นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

17.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง 

มเิชน่น ั�นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น 

18.   ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ั�งม ิ

เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 


