รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-6JUN-29AUG17H

บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุม้ สบาย...สบาย
ไปครัง้ เดียว เที่ยว 2 ประเทศ เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี,
ชมความอลังการมัสยิด สุลต่าลแห่งบรูไน พักระดับ 4 ดาว
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน
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ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋ า
1. เที่ยวสุดคุม้ 2 ประเทศ บาหลี(อินโดนี เซีย)+บรู ไน
2. วัดอุลน
ั ดานู บราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหลี
3. ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้ าที่ วิหารทานาห์ลอต
4. บรู ไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil
Bolkiah Mosque
5. บรู ไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ท่ส
ี ุด
ในโลก
6. บรู ไน-ชมหมู่บา้ น Kampong Ayer หมู่บา้ นกลางนา้ ที่ใหญ่ท่ส
ี ุดในโลก
อายุนบั พันปี
วัน
1
2
3

4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-บรู ไน-บาหลี
ระบาบารองแดนซ์ – ศูนย์ผา้ บาติก – ศูนย์เครื่ องเงิน - หมู่บา้ นคิน
ตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปี ล (วัดตัมปะซิ ริง) ช้อปปิ้ งตลาดปราบเซี ยน
วัดทามันอายุน–เขาเบดูกลั –ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลนั ดานูบราตันชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
บาหลี-บรู ไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด
Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –
หมู่บา้ นกลางน้ า-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia– ตลาดกาดงไนท์มาร์
เก็ต
บรู ไน – กรุ งเทพฯ

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

โรงแรมทีพ่ กั
PARK REGIS HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

-

✈

✈

O

O

O

PARK REGIS HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

O

O

O

PARK REGIS HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

O

O

O

The Centerpoint Hotel หรื อ
เทียบเท่า

O

✈

-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี
10.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

13.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน
ที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที่
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17.15 น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อ
เดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์

20.25 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ ซ่าร์ หรื อ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei
) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 25 นาที

22.45 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ ซ่าร์ หรื อเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนี เซี ย สนามบิ นแห่ งนี้ ตั้งชื่ อไว้เ พื่อเป็ นเกี ย รติ แ ก่ พัน โท อี กุสตี งู ระห์ ไ ร ผูบ้ ญ
ั ชาการกองก าลังชาว
อิ น โดนี เ ซี ย วี ร บุ รุ ษ ในการสู ้ ร บที่ ม าร์ ก าเมื่ อ ตกอยู่ใ นวงล้อ มของกองก าลัง ชาวดัต ช์ ระหว่ า งการปฏิ ว ัติ
อินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่ งนี้ต้ งั อยูห่ ่ างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลา
ท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั

ที่พกั

โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันที่สองของการเดินทาง ระบาบารองแดนซ์ – ศูนย์ ผ้าบาติก – ศูนย์ เครื่ องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ ตูห์
– วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (วัดตัมปะซิริง) - ช้ อปปิ้ งตลาดปราบเซียน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านชมการแสดง ระบาบารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเกาะบาหลี
ซึ่งนาเสนอเรื่ องราวการต่อสู ร้ ะหว่าง บารองเป็ นสัตว์ในตานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็ น
สัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผูป้ กปักษ์รักษามนุษย์ ต่อสู ก้ บั รังดา ตัวละครที่เป็ นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชัว่ ร้าย
สลับฉากด้วยการร่ ายราแบบบาหลีด้ งั เดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้วา่ เป็ นนาฏกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการร่ ายรามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสี ยงเพลงอันไพเราะ จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ ผ้าบา
ติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสี สนั ความแตกต่างจากผ้าบาติกทัว่ ไปนาท่านชม
ศูนย์ เครื่ องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝี มือการทาเครื่ องเงิน และเครื่ องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บา้ นแห่งนี้
เป็ นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบ
บาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ต้ งั อยูบ่ นระดับ
ความสู งกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอย
พัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บา้ นตัมปะซิริง นาท่านชม วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (Tirta Empul Temple) วัดน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ซึ่ง
คนไทยมักจะเรี ยกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผยู ้ งิ่ ใหญ่ของเบอ
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คา่

ดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุ สรณ์สถานนี้ ดว้ ยเล็บมือของตน เป็ นอนุ สรณ์สถานแห่ งราชวงศ์วาร์ มาเดวาใช้ใน
ประเพณี ปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทาให้ราชวงศ์ หลังจากเสี ยชีวิตลงได้กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวัด
ท่านจะได้พบกับบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึงปัจจุบนั นี้ยงั มีน้ าผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่
เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อ
น้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ใสสะอาดที่ผดุ ขึ้นจากใต้ดิน เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ า
จะเป็ นสิ ริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปี จะผูค้ นนิ ยมเดินทางมาเพื่อชาระร่ างกายให้
บริ สุทธิ์ ที่น้ าพุแห่งนี้เป็ นจานวนมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้า
พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่ นเสื้ อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่ งพื้นเมือง,กระเป๋ า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และ
สิ นค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ามของการเดินทาง วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกลั – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลนั ดานูบราตัน–วัดทานาห์
ลอต - หาดจิมบารัน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple
of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของ
กษัตริ ยข์ องราชวงค์เม็งวี ใช้สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดียบ์ าหลีที่มี
เอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็ นชั้นๆสู งขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกาแพง, ประตูวดั ที่ก่อ
ด้วยหิ นสู ง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทาเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทา
นาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นาท่านชม วัดอูลนั ดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็ น
วัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลัง
เป็ นภูเขาที่สวยงามบนความสู งจากระดับน้ าทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้ างขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทา
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮิ นดู และสร้างไว้เพื่ ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่ งสายน้ าท้องทะเลสาบบราตัน
ลักษณะเด่นของวัดแห่ งนี้ จะมีศาลาซึ่ งมีหลังคาทรงสู ง หรื อ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู เปี๊ ยะห์ของอินโดนีเซี ย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัด
ทานาห์ ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คาว่า ทานา แปลว่าโลก
คาว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่ งนี้ เป็ นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็ นวัดที่
ตั้งอยูบ่ นชายหาดริ มทะเล มีลกั ษณะเป็ นแหลมยืน่ ออกไปในทะเล สร้างอยูบ่ นโขดหิ นลักษณะคล้ายเกาะ เวลา
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น้ าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูก่ ลางทะเล เวลาน้ าลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้ สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ
ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปี ศาจแห่ งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของ
บรรยากาศริ มฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน
คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี

ที่พกั

โรงแรม PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง บาหลี-บรู ไน-ผ่ านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่ านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางนา้ -พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia - ตลาดกาดงไนท์ มาร์ เก็ต
เช้ า

นาท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ ไร เพื่อนาท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

07.10 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน
ที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที่ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรู ไน เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้นนาท่านผ่ านชมและถ่ ายรู ปด้ านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็ น
ที่ประทับของสุ ลต่านแห่ งบรู ไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทาด้วยทองคา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ า 257 ห้อง สิ่ งอานวย
ความสะดวกในพระราชวังแห่ งนี้ คือสระว่ายน้ าจานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่ องปรับอากาศสาหรับม้าเพื่อแข่ง
โปโลขององค์สุลต่านจานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน
และสุ เหร่ าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรู ที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่ ง
พระราชวังแห่ งนี้ จะไม่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสาคัญทางศาสนาอิสลามประจาปี คือวันเฉลิม
ฉลองเนื่ องในวันสิ้ นสุ ดการถือศีลอด และในวาระนี้ จะมีการเลี้ยงอาหารให้กบั คนทัว่ ไปอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
ผ่ านชมและถ่ ายรูปด้ านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรี เบกาวัน สร้างขึ้นโดย
สุ ลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิ บดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน
ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อน
และกระเบื้องสี อย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็ นเวทีประกวดอ่าน
คัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิดแห่ งนี้ เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี

รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-6JUN-29AUG17H
ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้านหน้าของ
มัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาลองเรื อพระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่ ง
นี้ ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิ ดซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดิ นแดนแห่ งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็ น
มัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ งการครองราชย์ของสุ ลต่าน
องค์ปัจจุบนั มัสยิดทองคาแห่งนี้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรู ไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงามที่สุดในบรู ไน โดยมี
การนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หิ นอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์
ทองคาแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรี ย เป็ นต้น เริ่ มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็ จในปี 1994
ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคาจานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ
29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่ งบรู ไนหรื อสมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของบรู ไน จากนั้นนาท่านล่องเรื อชม หมู่บ้าน
กลางนา้ Kampong Ayer หมู่บา้ นกลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าบรู ไน เป็ นหมู่บา้ นกลางน้ า
ที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่ องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้ างบ้านเรื อนแบบปลูกสร้ างอยู่บนเสาค้ ายันและ
เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางน้ านี้มีท้ งั บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรี ยน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ,
ร้านค้า, ร้านอาหาร ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกื อบร้อยละ๑๐ของจานวน
ประชากรบรู ไ นและเป็ นสถานที่ ที่แ สดงให้เ ห็ น ถึ งวัฒนธรรมริ มน้ าของบรู ไ นสร้ างความประทับใจให้แ ก่
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดง
เครื่ องประกอบพิธีราชาภิ เษกของสมเด็จพระราชาธิ บดี องค์ที่ 29 แห่ งบรู ไน และข้าวของเครื่ องใช้ขององค์
สุ ลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่ องเงิน, เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ
รวมทั้งของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่ งบรู ไน จากนั้นนาท่านสัมผัสบรรยากาศวิถี
ชีวิตของชาวบรู ไนที่ ตลาดกาดง ไนท์ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรื อ
อาหารพื้นเมืองของชาวบรู ไนตามอัธยาศัย

คา่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

โรงแรม The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-6JUN-29AUG17H
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง บรูไน-กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

10.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI513
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

12.40 น.

*******************************************
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-6JUN-29AUG17H

บาหลี บรูไน เทีย
่ วสุดคุม
้ สบาย...สบาย
5 ว ัน 4 คืน โดยการบินรอย ัลบรูไน
เด็กมีเตียง
ผู้ใหญ่ พกั
พักกับ
ห้ องละ 2
ผู้ใหญ่ 2
กาหนดการเดินทาง
ท่ าน
ท่ าน
18,999
17,999
วันที่ 06-10 มิ.ย. 60
18,999
17,999
วันที่ 13-17 มิ.ย. 60
18,999
17,999
วันที่ 20-24 มิ.ย. 60
20,999
19,999
วันที่ 04-08 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา)
19,999
18,999
วันที่ 11-15 ก.ค. 60
19,999
18,999
วันที่ 18-22 ก.ค. 60
วันที่ 25-29 ก.ค. 60 (วันเฉลิมพระ
20,999
19,999
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.10)

วันที่ 01-05 ส.ค. 60
วันที่ 08-12 ส.ค. 60 (วันแม่ แห่ งชาติ)
วันที่ 15-19 ส.ค. 60
วันที่ 22-26 ส.ค. 60
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 60

19,999
20,999
19,999
19,999
19,999

18,999
19,999
18,999
18,999
18,999

(BI)
เด็กไม่ มี
เตียงพักกับ พักเดีย่ ว
ผู้ใหญ่ 2
เพิม่
ท่ าน
16,999
5,999
16,999
5,999
16,999
5,999
18,999
5,999
17,999
5,999
17,999
5,999
18,999

5,999

17,999
18,999
17,999
17,999
17,999

5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 20 USD /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

รหัสทัวร์ : THG12-BI-ID-6JUN-29AUG17H
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่ วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกาหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าVisa on Arrival สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
8. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
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** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่ านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)
2.

การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า

15

วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้

เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.

สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

5.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้

7.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

8.

กรณีวีซ่าผ่ านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด

9.

กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

10.

กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
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เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

