(GH) GO1DPS-BI001

บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน
เริ่มต้นเพียง

21,888.รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย

• ชม ความงามของมัสยิดทองคํา Jame As’r Hassanil Mosque
• ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
• ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
• ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 26-30 มี.ค. 62

24,888

วันที่ 09-13 เม.ย. 62

21,888

วันที่ 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

21,888

วันที่ 14-18 พ.ค. 62

21,888

รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม
20 usd/ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า

1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี

X

เที่ยง

ค่า

✈

X

โรงแรมที่พัก
Bedrock Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า
Bedrock Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า

�

�

�

�

�
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Bedrock Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า

บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด
Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –
4
หมู่บ้านกลางน้ํา-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว –
ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

�

�

�

Orchid Garden Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า

5 บรูไน – กรุงเทพฯ

�

✈

ระบําบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตา
2 มณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้
อปปิ้งตลาดปราบเซียน-หาดจิมบารัน
3

วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชม
วิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต
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โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี

11.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เ ตอร์ U เช็ ค อิ น กรุ๊ ป ของสาย การ บิ น
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัว หน้า ทัวร์ 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 เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ า ประเทศไทย 1
ชั่วโมง

20.25 น.

จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมือ งเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรู ไ น (
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที่

22.45 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ ซ่ า ร์ ห รื อ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการ
กองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกําลังชาวดัตช์ ระหว่ า ง
การปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่า ร์ ประมาณ
13 กิโลเมตร เวลาท้อ งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากรแล้ว จากนั้นนํา ท่ า น
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่

Bedrock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2
เช้า

ระบาบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่อ งเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์
ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อ ปปิ้งตลาดปราบเซียน – หาดจิมบารัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมการแสดงร ะบํ า บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การ แสดงพื้ น บ้ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเกาะ
บาหลีซึ่งนําเสนอเรื่องราวการต่อสู้ร ะหว่าง บารองเป็น สั ต ว์ ใ นตํ า นาน ซึ่ ง มี หลั ง อานย าวและหางงอนโง้ ง และเป็ น
สัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกปักษ์ร ักษามนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละคร ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ทนวิ ญ ญาณชั่ ว ร้ า ย
สลับฉากด้วยการร่ายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ ถื อ ไ ด้ ว่ า เป็ น นาฏกร ร มศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ที่มีการร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้ ว ย เสี ย งเพลงอั น ไ พเร าะ จากนั้ น นํ า ท่ า นชม ศู น ย์ ผ้ า บาติ ก ชม
กระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้ า บาติ ก ทั่ ว ไ ป ศู น ย์ เ ครื่ อ งเงิ น ให้
ท่านได้ชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดั บ ของใช้ ต่ า งๆ ที่ มี ก าร ออก แบบไ ว้ อ ย่ า งสวย งามเป็ น สิ น ค้ า
ส่งออกที่มีชื่อเสีย งของบาหลี จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้า นแห่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด ชมวิ ว ภู เ ขาไ ฟ
บาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ ตู ห์ที่ ถู ก ปกคลุ ม ไ ปด้ ว ย
หมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์
ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ
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บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นําท่านชม วัดเตียร์ ต าอั ม ปี ล (Tirta Empul Temple) วั ด น้ํ า พุ
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอี ว า มหา
เสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็ น อนุ ส รณ์ ส ถาน
แห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว่ า ทํ า ให้ ร าชวงศ์ หลั ง จาก
เสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ําผุดขึ้นมา
ตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ําอมฤตชุ บ ชี วิ ต นั ก รบของ
พระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็ น ที่
เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ํา จะเป็นสิริม งคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และ
รักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ําพุแห่งนี้เป็นจํานวนมาก
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น
เสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
นําท่านเดินทางสู่หาด จิมบารัน เป็นหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเล
เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อัสดงที่แสนโรแมนติก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้ม ลองเมนูซี ฟู๊ด สไตล์บาหลี

Bedrock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3

เช้า

วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือ กเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิว
นาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดิ น ทางสู่ วั ด ทามั น อายุ น () หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า วั ด เม็ ง วี ( The Royal temple of
Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวง
ของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์ เ ม็ ง วี ให้ ท่ า นได้ ช ม
เจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุ ง ด้ ว ยฟาง ชมความงามของ
กําแพง, ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบ
ดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิ ต การทํ า เกษตรกรรม
ของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทํานาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้

กลางวัน
บ่าย

ค่า
(GH)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นําท่านชม วั ด อู ลั น ดานู บราตั น ( Pura Ulun Danu
Bratan ) เป็นวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและ
มีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้น ในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่ง
สายน้ําท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟาง
ซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู เ ปี๊ ย ะห์ ข อง
อินโดนีเซีย นําท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่ น ชมวิ ว นา
ขั้นบันได จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่ สุ ด ขอ ง
บาหลี" คําว่า ทานา แปลว่าโลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ ข องการบรรจบ
กันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล
สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดิ น
ข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ อ อุ ทิ ศ
ให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลา
ลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Bedrock Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4

บา ห ลี -บ รู ไ น -ผ่ า นช ม พ ร ะร า ช วั ง Istana Nurul Iman-ผ่ า น ช ม มั ส ยิ ด Omar Ali
Saiffuddien – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่ บ้ า นกลางน้ า-พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Royal
Regalia – ล่อ งเรือ ชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

เช้า

นําท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

07.10 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้อ งถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้ องถิ่น) นําท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก 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 สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ําจํานวน 5 สระ คอกม้าติด
เครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน
ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็น
ที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้
ยกเว้นในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามประจําปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด และใน
วาระนี้จะมีการเลี้ยงอาหารให้กับคนทั่วไปอีกด้วย จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด
Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซ
ฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี องค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราช
บิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและ
กระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี
ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณ
ด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง
สรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สด
ุ แห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน
บ่าย

(GH)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม มัสยิด สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิด
ทองคําแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้า
วัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคํา
แท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย 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 จากนั้น
นําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ํา Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณ
ปากแม่น้ําบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้าง
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บ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย
, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่า
สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ริมน้ําของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทีไ่ ด้มาชมหมูบ
่ ้านแห่งนี้ จากนั้นนํา
ท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดี
องค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่อง
ทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นําประเทศต่าง ๆ
ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่
เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะ
ในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ํา จากนั้นนําท่าน
สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหาร
พื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

บรูไน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม

10.55 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

(GH)
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โปรแกรม : บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไน

อัตราค่า บริการ

วันที่ 26-30 มี.ค. 62

ท่านละ
24,888

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
23,888

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
22,888

วันที่ 09-13 เม.ย. 62

21,888

20,888

วันที่ 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

21,888

วันที่ 14-18 พ.ค. 62

21,888

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

6,900

15,388

19,888

6,900

12,388

20,888

19,888

6,900

12,388

20,888

19,888

6,900

12,388

*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่า นละ 10,000.- ราคานี้รวม
รายการทัว ร์+ตั๋ว เครื่องบิน ***

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้า เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน – อินโดนีเซีย ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออกหรือเข้า ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่า ใช้จ่า ยไม่ว ่า กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม
20 usd/ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมือ งไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ

(GH)

1.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง

2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง

5.

เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อ แล้ว
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

(GH)

1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมท่านละ 20 USD /ท่าน/ทริป

เงื่อนไขการจอง
1.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจําแล้วเท่านั้ น

2.

ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ) ให้ ท่ า นติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบ ริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4.

หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โ รคประจํ า ตั ว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5 ชั่ ว โมงติ ด ต่ อ กั น ท่ า นและครอบครั ว ต้ อ งให้
การดู แ ลสมา ชิ ก ภา ยในค รอบค รั ว ขอ งท่ า น เอง เนื่ อ งจ ากกา รเดิ น ทางเ ป็ น หมู่ คณะ หั ว หน้ าทั ว ร์ มี ค วา ม
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อ ยก่อ นกาหนดเนื่อ งจากทางบริษัทต้ อ งสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่อ งบิน มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง

(GH)

1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

6.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศบรูไน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถ
เดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการ
มัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น

ทัวร์อินโดนีเ ซีย _GO1DPS-BI001_บาหลี บรูไน Fantastic Of ASEAN 5 วัน 4 คืน (BI)

(GH) GO1DPS-BI001

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่อ งจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

(GH)

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของ
ประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้
ตามที่ต้องการ
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15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้ า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ ก่อ นทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯก่อนทุกครั้งมิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
้

(GH)
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