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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
วนัท่ี 2. ศนูยผ์า้บาติก – หมู่บา้นคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารต์หู ์– วดัเตียรต์าอัมปีล (วดัตมัปะซิริง) – ชอ้ปปิ้งตลาดปราบเซียน - 

วดัเลมปยูางค ์
วนัท่ี 3. บาหลีสวงิค ์– วดัทามนัอายนุ – ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานบูราตนั – ชมววินาขัน้บนัได – วดัทานาหล์อต –  
            Kecak Dance  

วนัท่ี 4. สนามบินงูระหไ์ร – บรูไน – พระราชวงั Istana Nurul Iman – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑR์oyal Regalia–         
หมูบ่า้นกลางน า้  

วนัท่ี 5. มสัยิด Jame  Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ 

บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วัน 4 คนื 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 25,900.- 

เดนิทางเมษายน – กันยายน 63  

 

 

 

 

บาหล ี| ศนูยผ์า้บาติก | หมู่บา้นคินตามณี | วดัเตียรต์าอมัปีล | วดัเลมปยูางค ์| บาหลสีวิงค ์| วดัทามนัอายนุ |  
วดัอูลนัดานบูราตนั | วดัทานาหล์อต | บรูไน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
11.00 น. คณะมาพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินรอยัล บรูไน 

(BI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
13.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI 514   
17.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่อง 
21.15 น. จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเดนพารซ่์าร ์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี    

BI 757 
23.35 น. 

 
เดนิทางถึง สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซ์่ารห์รือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบิน
แห่งนีต้ัง้ช่ือไวเ้พ่ือเป็นเกียรติแ์ก่ พนัโท อี กสุตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บท่ีมารก์าเม่ือตกอยู่ใน
วงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ 
(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่าน
ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก เขา้พกัโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
ศูนยผ้์าบาตกิ – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบารตู์ห ์– วัดเตียรต์าอัม
ปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปป้ิงตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยผ้์าบาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกต่างจากผา้บาติกทั่วไป ศูนย์

เคร่ืองเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และเคร่ืองประดบัของใชต้า่งๆ ท่ีมีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสินคา้ส่งออก
ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบ
บารต์หู ์ท่ีสวยงามท่ีสดุ ชมววิทิวทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท่ี์ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนภู์เขาไฟบารตู์ห ์ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ 
ทะเลสาบบารต์ูห์ ท่ีเกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นตมัปะซิริง น าท่านชม วัดเตียรต์าอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิส์ิทธิ์ซึ่งคนไทยมกัจะเรียก
กนัวา่ วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถาน
นีด้ว้ยเลบ็มือของตน เป็นอนสุรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ่งเช่ือกันว่าท าใหร้าชวงศ ์
หลงัจากเสียชีวติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกับบ่อน า้ศกัดิส์ิทธิ์ซึ่งปัจจุบนันีย้ังมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกัน
วา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสรา้งบอ่น า้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ราวศตวรรษท่ี 
10 บ่อน า้พศุกัดิส์ิทธิ์ใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใตด้ิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้าอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพ่ือช าระร่างกายใหบ้ริสทุธิ์ ท่ีน า้พแุห่งนีเ้ป็นจ านวน
มาก จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ้งท่ี ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผา้,ของท่ีระลึก,
ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่พืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) 
วัดเก่าแก่ท่ีสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ท่ีแบ่งพืน้ท่ีของวัดเป็น 3 ส่วน
เหมือนกบัรา่งกายมนษุย ์(สว่นศีรษะ รา่งกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศวิะ หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ 3 
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พระองค ์(ตรีมรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกับประตหูินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งใน
ภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่3 
บาหลีสวิงค ์– วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – 
ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาหล์อต - Kecak Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ บาหลีสวิงค ์(Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการนี้ ไม่รวมค่าน่ัง

ชงิช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนัน้ใหท้่านไดช้มการ
ท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเมง็วี ( 
The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของบาหลี สรา้งในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของ
กษัตริยข์องราชวงคเ์ม็งวี ใช้ส  าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท้่านไดช้มเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการ
สรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสูงขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูดัท่ีก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายต่างๆไว้
อย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตการ
ท าเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตา่งๆ เช่น การท านาขัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัท่ีส  าคญั 1 ใน 5 

ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้  าพิธีกรรมทางศาสนาพทุธและฮินด ูและสรา้งไวเ้พ่ืออุทิศแด ่
เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกัน
ถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีใชต้ีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลับ 
ระหวา่งทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตท่ีิสดช่ืน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต  ไดร้บัฉายาวา่ "วัดที่มีทิวทัศน์
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สวยงามทีสุ่ดของบาหลี" ค  าวา่ ทานา แปลว่าโลก ค  าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของ
ธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ย
เกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดนิขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนักบวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยัง นิ
รารธ์า  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออุทิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยาม
อาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟา้ท่ีแสนงดงาม จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและส่งเสียงเป็นจังหวะ
ประสาน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่4 
สนามบินงูระหไ์ร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar 
Ali Saiffuddien – พพิธิภัณฑR์oyal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้  

เช้า น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 
07.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบนิท่ี BI758  
09.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกใน

การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแล้วน าท่านผ่านชม
และถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระ
ราชวงศ ์สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ย
ทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน า้ 257 หอ้ง สิ่งอ  านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ  านวน 5 สระ คอกมา้ติด
เครื่องปรบัอากาศส าหรบัมา้เพ่ือแขง่โปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจัดงานเลีย้งท่ีสามารถจุ
คนไดถ้ึง 4,000 คน และสเุหร่าท่ีจุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้ังเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  ซึ่ง
พระราชวงัแห่งนีจ้ะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนัส าคญัทางศาสนาอิสลามประจ าปี คือวนัเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัสิน้สดุ
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การถือศีลอด และในวาระนีจ้ะมีการเลีย้งอาหารใหก้ับคนทั่วไปอีกดว้ย  จากนัน้น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ า
พระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบัน 
ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบัสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็น
เวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักรุอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บั
การขนานนามวา่ มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาด
ใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพธีิมาประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่าเป็นมัสยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก  จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
พพิธิภัณฑR์oyal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธีิราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของ
เครื่องใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ 
รวมทัง้ของขวญัจากผูน้  าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ า้บรูไน เป็นหมู่บา้น

กลางน า้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค า้ยันและเช่ือมต่อกันดว้ย
สะพาน หมูบ่า้นกลางน า้นีมี้ทัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต  ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร  ปัจจุบนัหมู่บา้น
แห่งนีมี้ประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรม
รมิน า้ของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี ้ จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Royal 

Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์
สลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกฎุ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญั
จากผูน้  าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ี
เรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียว
เท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแมน่ า้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่5 มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุต่านองคปั์จจุบนั 
มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาตขิองบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดใุนการก่อสรา้งและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจากประเทศออสเตรี ย 
เป็นตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสรจ็ในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 
อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห ์
มอูิซซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนัของบรูไน  
** กรณีทีมั่สยดิมีพธีิกรรมหรือปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกแทน** 

10.55 น.  ออกเดนิเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบนิท่ี BI 513 
12.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



  7  บาหล ีบรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน  5D 4N BY BI                                                                             [GQ3DPS-BI001]                                                                                                         

 

ราคาแนะน าเริ่มต้น บาหล ีบรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วัน 4 คนื โดยสายการรอยัล บรูไน (BI) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

05 พ.ค. – 09 พ.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

16 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

21 ก.ค. – 25 ก.ค. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

11 ส.ค. – 15 ส.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

15 ก.ย. – 19 ก.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

20 ต.ค. – 24 ต.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (1,500 บาท) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 


