
              GO1DPS-BI001           1 จ ก 8 
 

  

 

 

 

 

 
                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่26-30 ม.ีค. 62 24,888 

วนัที ่09-13 เม.ย. 62 20,888 

วนัที ่30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 21,888 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 21,888 

รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 
20 usd/ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 เร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 

                  รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

บำหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิรอยลับรไูน  

 

• ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 ประเทศ บรไูน+อนิโดนีเซยี 
• ชม ความงามของมัสยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  

• ชม ลงิจมกูยาว สตัวห์ายาก หาไดท้ีเ่ดยีวบนเกาะบอเนียว 
• ชม วัดอลุันดานูบราตัน วัดสวยในออ้มกอดแหง่ขนุเขาและทะเลสาบ 
• ชม หมูบ่า้น คนิตามณี จดุชมววิภเูขาไฟและทะเลสาบบารต์ ู  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน – บำหล ี

11.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
รอยัล บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง 

20.25 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเดนพำรซ์่ำร ์หรือ เกำะบำหล ีโดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 

Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาที ่

22.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซ์่ารห์รือเกาะ

บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการ

กองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่าง

การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 

13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกัที ่
 Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 
ระบ ำบำรองแดนซ ์– ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟบำร ์

ตหู ์ – วดัเตยีรต์ำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลำดปรำบเซยีน – หำดจมิบำรนั 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ า บำรองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพืน้บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะ

บาหลซี ึง่น าเสนอเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่าง บารองเป็นสัตวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีามผูป้กปักษ์รักษามนุษย ์ต่อสูก้ับ รังดา ตัวละครทีเ่ป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชั่วรา้ย 

สลับฉากดว้ยการรา่ยร าแบบบาหลดีัง้เดมิทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล บารองแดนซถ์อืไดว้่าเป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์

ทีม่ ีการร่ายร ามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสยีงเพลงอันไพเราะ จากนั้นน าท่านชม ศูนยผ์ำ้บำตกิ ชม

กระบวนการผลติผา้บาตกิในรปูแบบตา่งๆ ซึง่มลีวดลายสสีนัความแตกต่างจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ให ้

ท่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้่างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้

สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟ

บารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทัศน์ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์ูหท์ีถู่กปกคลุมไปดว้ย

หมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหล ี X 
✈ 

X 
Bedrock Hotel  

ระดบั 4 ดำว หรอื 
เทยีบเทำ่ 

2 
ระบ าบารองแดนซ ์– ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมู่บา้นคนิตา
มณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วัดเตยีรต์าอัมปีล (วัดตมัปะซริงิ) - ช ้

อปป้ิงตลาดปราบเซยีน-หาดจมิบารัน 

🍽 🍽 🍽    Bedrock Hotel  
ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

3 
วัดทามันอายุน–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วัดอูลนัดานูบราตนั-ชม
ววินาขัน้บนัได-วัดทานาหล์อต 

🍽 🍽 🍽 Bedrock Hotel  

ระดบั 4 ดำว หรอื 
เทยีบเทำ่ 

4 

บาหล-ีบรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยดิ 
Omar Ali Saiffuddien - มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –

หมู่บา้นกลางน ้า-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว – 
ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

 

🍽 

 

🍽 

 

🍽 

 

Orchid Garden Hotel  
ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

5 บรูไน – กรุงเทพฯ 🍽 ✈ X 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์

ตหู ์ทีเ่กดิข ึน้จากการยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพดัผ่าน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแห่ง

ความประทบัใจ 

บำ่ย จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บา้นตัมปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul Temple) วัดน ้าพุ

ศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหา

เสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถาน

แห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ ์หลังจาก

เสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกบับ่อน ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมีน ้าผุดข ึน้มา

ตลอดเวลาเชือ่กนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของ

พระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถกูสรา้งข ึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิ เป็นที่

เคารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่ส ิง่เลวรา้ย และ

รักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซยีน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถูกมากมายเชน่

เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมอืงอีกมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสูห่าด จมิบำรนั  เป็นหาดทีม่คีวามยาวหลายกโิลเมตรและเป็นทีต่ัง้ของรา้นอาหารทะเล 

เรยีงรายเป็นระเบยีบยาวนับรอ้ยโตะ๊ พรอ้มบรรยากาศดนิเนอรร์มิทะเลยามอาทติยอ์ัสดงทีแ่สนโรแมนตกิ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ...ใหท้ำ่นไดล้ ิม้ลองเมนูซฟู๊ีดสไตลบ์ำหล ี

   Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 วดัทำมนัอำยุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขำเบดูกลั – ทะเลสำบบรำตนั – วดัอูลนัดำนูบรำตนั – ชมววิ

นำข ัน้บนัได - วดัทำนำหล์อต 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วดัทำมนัอำยุน () หรือทีเ่รียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of 

Mengwi ) 1 ใน 6 วัดทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ีสรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวัดหลวง

ของกษัตรยิ์ของราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรับประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้่านไดช้ม

เจดยีบ์าหลทีีม่ีเอกลักษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูข ึน้ไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของ

ก าแพง, ประตวูัดทีก่อ่ดว้ยหนิสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบ

ดูกัล เทอืกเขาทีม่ีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการท าเกษตรกรรม

ของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การท านาขัน้บันได, สวนผัก และสวนผลไม ้

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura Ulun Danu 
Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและ

มมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่ง
ศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิกีรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทศิแด่ เทวี ดานู เทพแห่ง

สายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟาง
ซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสญัลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์อง
อนิโดนีเซยี น าทา่นเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ชมววินำ

ข ัน้บนัได   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต  ไดร้ับฉายาว่า"วัดทีม่ีทวิทัศน์สวยงามทีส่ดุของ
บาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบ
กนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  

สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดิน
ขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งข ึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุทศิ

ใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทติยใ์กลล้า
ลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
  Bedrock Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 บำหลี-บรูไน-ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman-ผ่ำนชม  มสัยิด Omar Ali 

Saiffuddien – มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้-พพิธิภณัฑ ์Royal 
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Regalia – ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยำว – ตลำดกำดงไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้ น าทา่นเดนิทางส ูสนำมบนิงรูะหไ์ร เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงบันดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรูไน 

07.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่น

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พระรำชวงั Istana Nurul 

Iman เป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีูลคา่ 1.4 

พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 

หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส ิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คอืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิ

เครือ่งปรบัอากาศส าหรบัมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั 

หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็น

ทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรูทีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวังแห่งนีจ้ะไม่เปิดใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้ไปได ้

ยกเวน้ในวนัส าคญัทางศาสนาอสิลามประจ าปี คอืวันเฉลมิฉลองเนื่องในวันส ิน้สดุการถอืศลีอด และใน

วาระนี้จะมกีารเลีย้งอาหารใหก้บัคนทัว่ไปอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นผำ่นชมและถำ่ยรปูดำ้นนอก มสัยดิ 

Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซ

ฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราช

บดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบัน ภายในมัสยดิประดบัตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนและ

กระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่าน

คมัภรีอ์ัลกรุอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ี

ไดร้ับการขนานนามวา่ มนิ ิทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดบั นับเป็นจุดเดน่อกี

ประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่ง

สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม มัสยดิ สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุัน มัสยดิ

ทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้

วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค า

แทข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เร ิม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 

ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 

ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญ ีฮัสซานัล 

โบลเกยีห ์มูอซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเดจ็พระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบันของบรูไน จากนัน้

น าทา่นลอ่งเรอืชม หมู่บา้นกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณ

ปากแมน่ ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศยัตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้ง

บา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้ายนัและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศยั

, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้มปีระชากรกว่า

สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรม

รมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้ จากนัน้น า

ทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดี

องคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่ง

ทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ 

ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืที่

เรยีกกนัวา่ ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะ

ในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า จากนัน้น าทา่น

สมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหาร
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พืน้เมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

   Orchid Garden Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
10.55 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI513 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

  

  

  

 

 
 

โปรแกรม : บำหล ีบรไูน Fantastic of ASEAN-D 5 วนั 4 คนื  โดยสำยกำรบนิรอยลั บรไูน 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่26-30 ม.ีค. 62 24,888 23,888 22,888 6,900 15,388 

วนัที ่09-13 เม.ย. 62 20,888 19,888 18,888 6,900 11,388 

วนัที ่30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 21,888 20,888 19,888 6,900 12,388 

วนัที ่14-18 พ.ค. 62 21,888 20,888 19,888 6,900 12,388 

***  รำคำเด็กทำรก [ อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั] ทำ่นละ 10,000.- รำคำนีร้วม
รำยกำรทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศบรไูน – อนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำง
ออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

                                ***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

20 usd/ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 20 USD /ทา่น/ทรปิ 
 

 

เง ือ่นไขกำรจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ 

โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.      หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 

ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
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กำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนัทำ่นควร

จดัเตรยีมคำ่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษิทัตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของคำ่ที่

พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิเดนิทำง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย ประเทศ
อนิโดนเีซยี และประเทศบรไูน ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่
สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด
เนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศบรูไน มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ัก

แตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการ

จัดระดบัดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพัก

คู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก
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และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพัก

ตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 


