
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วัน 4 คนื 
 

ราคาแนะนาํเร่ิมต้นเพยีง 25,900.- 

เดนิทางเมษายน – กันยายน 63  

 

 

 

 

บาหล ี| ศนูยผ์า้บาติก | หมู่บา้นคินตามณี | วดัเตียรต์าอมัปีล | วดัเลมปยูางค ์| บาหลสีวิงค ์| วดัทามนัอายนุ |  
วดัอูลนัดานบูราตนั | วดัทานาหล์อต | บรูไน 

 



 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
วนัท่ี 2. ศนูยผ์า้บาตกิ – หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์ – วดัเตียรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซิรงิ ) – ชอ้ปปิง้ตลาดปราบเซียน -  

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

วนัท่ี 4. สนามบนิงรูะหไ์ร  – บรูไน – พระราชวั ง Istana Nurul Iman – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พพิธิภณัฑ์Royal Regalia–         
หมูบ่า้นกลางนํา้  

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

วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
11.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรูไน 

(BI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
13.30 น. นาํท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI 514   
17.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่อง 
21.15 น. จากนัน้นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองเดนพารซ่์าร์  หรือ เกาะบาหลี  โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี    

BI 757 
23.35 น. 

 
เดนิทางถึง สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซ์่ารห์รือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบนิ
แห่งนีต้ัง้ช่ือไวเ้พ่ือเป็นเกียรติแ์ก่ พนัโท อี กสุตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกาํลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บท่ีมารก์าเ ม่ือตกอยู่ ใน
วงลอ้มของกองกาํลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์  
(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น ) นาํท่าน
ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก เขา้พกัโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม ศูนยผ้์าบาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบตา่งๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกตา่งจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนย์

เคร่ืองเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการทาํเครื่องเงิน และเคร่ืองประดบัของใชต้า่งๆ ท่ีมีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออก
ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี  หมูบ่า้นแห่งนีเ้ป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบ
บารต์หู ์ท่ีสวยงามท่ีสดุ ชมววิทิวทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท่ี์ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ ภูเขาไฟบารตู์ห์  ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ 
ทะเลสาบบารต์หู ์ท่ีเกิดขึน้จากการยบุตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผา่น อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ



ประทบัใจ 
บ่าย จากนัน้นาํท่านสู ่หมูบ่า้นตมัปะซิรงิ นาํท่านชม วัดเตยีรต์าอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดันํา้พศุกัดิส์ทิธิซ์ึ่งคนไทยมกัจะเรียก

กนัวา่ วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตาํนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนสุรณส์ถาน
นีด้ว้ยเลบ็มือของตน เป็นอนสุรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์ (ซึ่งเช่ือกนัว่ าทาํใหร้าชวงศ ์
หลงัจากเสียชีวติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับอ่นํา้ศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งปัจจบุนันีย้งัมีนํา้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกนั
วา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสรา้งบอ่นํา้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่ งนีถ้กูสรา้งขึน้ราวศต วรรษท่ี  
10 บอ่นํา้พศุกัดิส์ทิธิใ์สสะอาดท่ีผดุขึน้จากใตด้นิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้าอาบนํา้ จะเป็นสริิ
มงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพ่ือชาํระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ ์ท่ีนํา้พแุห่งนีเ้ป็นจาํนวน
มาก จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองราคาถกูมากมายเช่นเสือ้ผา้ ,ของท่ีระลกึ ,
ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่พืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค ์ (Pura Lempuyang Temple) 
วดัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นศิ ลปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคตคิวามเช่ือของศาสนาพราหมณ-์ ฮินด ูท่ีแบง่พืน้ท่ีของวดัเป็น 3 สว่น
เหมือนกบัรา่งกายมนษุย ์(สว่นศีรษะ รา่งกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศวิะ หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ 3 
พระองค ์(ตรีมรูต)ิ ของศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกบัประตหูินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งใน
ภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสู ่บาหลีสวงิค ์ (Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาตท่ีิสวยงาม (รายการนี้  ไม่รวมค่าน่ัง

ชงิช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาต ิระหวา่งนัน้ใหท้่านไดช้มการ
ทาํกาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเมง็วี ( 



The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของบาห ลี สรา้งในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของ
กษัตรยิข์องราชวงคเ์มง็วี ใชส้าํหรบัประกอบพธีิกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์มง็วี ใหท้่านไดช้มเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณใ์นการ
สรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของกาํแพง , ประตวูดัท่ีก่อดว้ยหินสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไว้
อย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวติการ
ทาํเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตา่งๆ เช่น การทาํนาขัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  นาํท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัท่ีสาํคญั 1 ใน 5 

ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภเูขาท่ีสวยงามบน ความสงูจาก
ระดบันํา้ทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้าํพธีิกรรมทางศาสนาพทุธและฮินด ูและสรา้งไวเ้พ่ืออทุิศแด ่
เทวี ดาน ูเทพแห่งสายนํา้ทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟาง ซอ้นกนั
ถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณท่ี์ใชต้ีพิ มพ์รูปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย  นาํท่านเดนิทางกลบั 
ระหวา่งทาง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตท่ีิสดช่ืน จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต  ไดร้บัฉายาวา่ "วัดทีมี่ทวิทัศน์

สวยงามทีสุ่ดของบาหลี" คาํวา่ ทานา แปลวา่โลก คาํวา่ ลอต แปลวา่ท ะเลเช่ือวา่วดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของ
ธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ย
เกาะ  เวลานํา้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลานํา้ลดสามารถเดนิขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮ ยงั นิ
รารธ์า  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยาม
อาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟา้ท่ีแสนงดงาม จากนัน้นาํท่านชม ระบาํไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบาํไฟบชูาเทพเจา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนมุานและทศกณัฑโ์ดยมีหมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสียงเป็นจงัหวะ
ประสาน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

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

การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น ) นาํท่านผา่นพธีิ การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแล้ วนาํท่าน ผ่านชม

และถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระ
ราชวงศ ์สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทาํดว้ย
ทองคาํ , หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งนํา้ 257 หอ้ง สิง่อาํนวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระวา่ยนํา้จาํนวน 5 สระ คอกมา้ตดิ
เครื่องปรบัอากาศสาํหรบัมา้เพ่ือแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจาํนวน 500 ตวั โรงจอ ดรถขนาดจ ุ 110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งท่ีสามารถจุ
คนไดถ้ึง 4,000 คน และสเุหรา่ท่ีจคุนได ้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  ซึ่ง
พระราชวงัแห่งนีจ้ะไมเ่ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนัสาํคญัทางศาสนาอิสลามประจาํปี คือวนัเฉลมิฉลองเน่ืองในวนัสิน้สดุ
การถือศีลอด และในวาระนีจ้ะมีการเลีย้งอาหารใหก้บัคนทั่วไปอีกดว้ย  จากนัน้นาํท่าน  ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก  มัสยดิ 

Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิด ประจาํ
พระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนั 
ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาํหรบัสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็น
เวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักรุอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บั
การขนานนามวา่ มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาด
ใหญ่ มีการจาํลองเรือพระราชพธีิมาประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่ง
เป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก  จากนัน้นาํท่าน เขา้ชม 
พพิธิภัณฑR์oyal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธีิราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของ
เครื่องใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกฎุ เครื่องราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ 
รวมทัง้ของขวญัจากผูน้าํประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแด่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางนํ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ํา้บรูไน เป็นหมูบ่า้น
กลางนํา้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาคํา้ยนัและเช่ือมตอ่กนัดว้ย
สะพาน หมูบ่า้นกลางนํา้นีมี้ทัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด , โรงเรียน , สถานีอนามยั , สถานีตาํรวจ , รา้นคา้ , รา้นอาหาร  ปัจจบุนัหมูบ่า้น
แห่งนีมี้ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ ๑๐ของจาํนวนประ ชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม
รมินํา้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีไดม้าชมหมูบ่า้นแห่งนี ้  จากนัน้นาํท่านชม พพิธิภัณฑ ์Royal 

Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธีิราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์
สลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกฎุ เครื่องราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญั
จากผูน้าํประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน จากนัน้นาํท่าน ล่องเรือชม  ลิงโพรบอสซิส  (Proboscis Monkey) หรือท่ี
เรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียว
เท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแมน่ํา้ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 นาํท่านชม มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั 
มสัยิดทองคาํแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาตขิองบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการนาํเขา้วสัดใุนการก่อสรา้งและ
ตกแตง่มาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี , แชนเดอเลียรท์องคาํแทข้นาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจากประเทศออสเตรี ย 
เป็นตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสรจ็ในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง โดมทองคาํจาํนวน 29 
อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์



มอูิซซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนัของบรูไน  
** กรณีทีมั่สยดิมีพธีิกรรมหรือปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกแทน** 

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

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเริ่มต้น บาหล ีบรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วัน 4 คนื โดยสายการรอยัล บรูไน (BI) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

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.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน รายบคุคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิกับทาง

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. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกัเกินจาก

ทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

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

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน /3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 


