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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – บรูไน – บาหลี 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ท ัง้น้ีเป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซัน่  ก่อนทาํการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

 

17.15 น./13.30  บนิลดัฟ้าสู่  กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั  ประเทศบรูไน  โดยสายการบนิ  รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) เทีย่วบนิที่  BI514 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี

20.25 น./17.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ  Brunei International Airport ประเทศบรูไน  (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กว่าไทย  1 ช.ม. 

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) พกัผ่อนภายในสนามบนิ เพือ่รอต่อเครื่อง 

21.15 น./21.10  ออกเดนิทาง สู่ เมืองเดนพารซ่์าร ์  เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย โดยสายการบนิ รอยลั  บรูไน  (ROYAL BRUNEI) 

เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง 25 นาท ีโดยประมาณ 

23.35 น./23.30  เดนิทางถงึ  สนามบนิงูระหไ์ร  “Ngurah Rai International Airport” เมอืงเดนพารซ่์าร์  หรือเกาะบาหลี  ประเทศ

อนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ต ัง้ชื่อไวเ้พือ่เป็นเกียรติ แก่ พนัโท อ ีกุสตี งรูะหไ์ร  ผูบ้ญัชาการกองกาํลงัชาวอนิโดนีเซยี  วรีบรุุษ

ในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองกาํลงัชาวดตัช์  ระหว่างการปฏวิตัอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ  สนามบนิแห่งนี้

ต ัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ่์าร ์ประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย ) นาํท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  จากนัน้เดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง ระบาํบารองแดนซ ์– หมู่บา้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์ูห ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล (ตมัปะซิรงิ) – ตลาดปราบเซียน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้ชมโชวก์ารแสดงอนัตื่นตาตื่นใจกบั “ระบาํบารอง” (Barong Dance) การแสดงทีส่ะทอ้นท่วงทาํนอง 

แห่งจติวญิญาณ ระบาํบารองคอืหน่ึงในมนตรเ์สน่ห ์  ทีผู่ค้นไม่นอ้ยมกัสนใจในวฒันธรรมของชาวอนิโดนีเซี ย โดยเฉพาะวถิี

ชีวติของคนบนเกาะบาหล ีเกาะเลก็ ๆ ทีเ่ตม็เปรี่ยมไปดว้ยวฒันธรรมอนัมเีสน่ห ์นกัท่องเทีย่วจาก ทกุมมุโลกต่างเดนิทางมาที่

บาหลเีพือ่จะไดเ้หน็ท่วงท่าลลีาการร่ายราํแสนดุดนัดว้ยตาตวัเองสกัครัง้ นาํท่านเดนิทางไปยงั  หมู่บา้นคนิตามณี  หมู่บา้นแห่ง

น้ีเป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีส่วยงาม และถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมอีากาศเยน็สบายตลอดท ัง้

ปีใหท้่านไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์ูห ์ ทีต่ ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่า  1,717 เมตร และ ทะเลสาบารต์ูห ์  ทีเ่กิดขึ้นจากการ

ยุบตวัของภเูขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพดัผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัมื้อกลางวนันาํท่านสู่ หมู่บา้นตมัปะซริิง  นาํท่านชม  วดัเตยีรต์าอมัปีล  

วดันํา้พศุกัดิ์สทิธิ์ซึ่งคนไทยมกัจะเรียกกนัว่า  วดัตมัปะซีรงิ  (Tampak 

siring) ตามตาํนาน  เกอโบอวีา  มหาเสนาบดผูีย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วท

มนตแ์กะสลกั อนุสรณ์สถานน้ีดว้ยเลบ็มอืของตน  เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของ ราชวงศ ์(ซึ่งเชื่อกนัว่าทาํ

ใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชีวติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้ ) ภายในวดัท่านจะได ้

พบกบับ่อนํา้ศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งปจัจบุนัน้ียงัมนีํา้ผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึ้น

ตอนทีเ่จาะพื้นพภิพเพือ่สรา้งบ่อนํา้อมฤตชุบชีวตินกัรบของพระองคส์ถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นราว

ศตวรรษที ่10 บ่อนํา้พศุกัดิ์สทิธิ์ใสสะอาดทีผุ่ดขึ้นจากใตด้นิ  เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหลี  

ชาวบาหลเีชื่อว่าถา้ไดม้าอาบนํา้ จะเป็นสริิมงคลและขบัไล่สิง่เลวรา้ย  และรกัษาโรคต่าง  ๆ ในทกุ 

ๆ ปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพือ่ชาํระร่างกายใหบ้ริสุทธิ์ ทีน่ํา้พแุห่งนี้ เป็นจาํนวนมาก อสิระชอ้ปป้ิง

ของฝากของทีร่ะลกึที ่ตลาดปราบเซียน ของฝากบาหล ีราคาถูกและหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นผา้

โสร่ง งานแกะสลกัไม ้ของแต่งบา้น แมกเน็ต และอื่น ๆ อกีมากมาย 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัเขา้ทีพ่กั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี – เทือกเขาเบดูกลั – วดัอลูนัดานูบราตนั – ชมวิวนาขัน้บนัได – วดัทานาหล์อต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  วดัทามนัอายุน  (Taman Ayun Temple) 

หรือทีเ่รียกกนัว่า วดัเม็งว ี1 ใน 6 วดัทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของบาหล ี

สรา้งในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวดัหลวงของกษตัริยข์องราช

วงคเ์มง็ว ีใชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์มง็วี  ให ้

ท่านไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลกัษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขึ้นเป็นชัน้  ๆ 

สูงขึ้นไปแลว้มงุดว้ยฟาง ชมความงามของกาํแพง , ประตูวดัทีก่่อดว้ย

หนิสูง แกะสลกัลวดลายต่าง  ๆ ไวอ้ย่างงดงาม  จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่  

เทอืกเขาเบดูกลั  เทอืกเขาทีม่อีากาศเยน็ตลอดท ัง้ปี   ระหว่างการ

เดนิทางท่านจะไดเ้หน็วถิชีีวติการทาํเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่าง ๆ เช่น การทาํนาข ัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม  ้

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบบราตนั   นาํท่าน ชมวดัอลูนัดานู  บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัทีส่าํคญั  1 

ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความ
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สูงจากระดบันํา้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่  17 เพือ่

ใชท้าํพธิกีรรมทางศาสนาพทุธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด่  เทวี ดานู 

เทพแห่งสายนํา้ทอ้งทะเลสาบบราตนั  ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนี้จะมศีาลา

ซึ่งมหีลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ  11 ชัน้ อกีท ัง้ยงัเป็น

สญัลกัษณ์ทีใ่ชต้พีมิพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ  50,000 รูเปี๊ยะห ์  ของ

อนิโดนีเซยี  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  วดัทานาหล์อต  ไดร้บัฉายาว่า "

วดัทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีสุ่ดของบาหลี " คาํว่า  ทานา  

แปลว่าโลก  คาํว่า  ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวดัแห่งนี้ เป็น

สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล  

เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล  มลีกัษณะเป็นแหลม

ยื่นออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  

เวลานํา้ขึ้นจะ  ดูเหมอืนวดัอยู่กลางทะเล  เวลานํา้ลด

สามารถเดนิขา้มไปยงัตวัวดัได ้ วดัน้ีสรา้งขึ้นโดยนกับวช

ฮนิดูชื่อ ดงั ฮยงั นิรารธ์า  ในสมยัศตวรรษที่  11 เพือ่อทุศิใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเลเยน็  จากนัน้นาํท่านเดนิทาง

กลบัเขา้สู่ตวัเมอืง  

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ รา้นขายของที่ระลกึ – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อสิระเวลา ณ หาดจมิบารนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นาํท่านแวะชม รา้นขายของฝากพื้นเมือง ทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ

บาหลแีห่งนี้  อาทิ เช่น  ขนมพื้นเมอืง , เสื้อผา้บาตกิ , งานแกะสลกัไม ้  และ  เครื่องประดบั  

เครื่องเงนิ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อของฝากก่อนเดนิทางกลบั  จากนัน้นาํท่านชม  สวนพระวษิณุ  

(GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรียข์นาดใหญ่แบบครึ่งรูป  ไดแ้ก่ อนุสาวรียรู์ป

สกัการะของพระวษิณุ  (พระนารายณ์ ) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮนิดู  พระผูป้กป้องโลก  

และอ  นุสาวรียค์รุฑ หรือเทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิระเสรีภาพของชาวฮนิดู  ซึ่งเป็นพาหนะของ

พระองค ์มคีวามสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํา้หนกั  4,000 ตนั ใหท้่านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัรูปปัน้ขนาด

ใหญ่ของพระวษิณุ  หรือเดนิชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเหน็ทศันียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลตีอนใตไ้ดจ้ากทีน่ี่ไดอ้กี

ดว้ย 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางไปยงั หาด Nusa Dua เป็นทีต่ ัง้ของ  Water Blow อนัลอืชื่อ  ท ัง้สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยรีสอร์

ทระดบั 5 ดาว เรียงราย ซึ่งต่างก็มกีารตกแต่งสวนโดยรอบเป็นอย่างดี  ตวั Water Blow เป็นผลจากการเคลือ่นทีข่องคลืน่

ทีม่าโดยตรงจาก มหาสมทุรอนิเดยี ซึ่งมาปะทะโดยตรงกบัชายฝัง่ทางตะวนัตก ซึ่งจากระยะทางผสานกบัหนา้ผาของชายหาด

ทาํใหเ้กิดเป็นคลืน่สูง  เมือ่ปะทะกนั  ในบางครัง้อาจมคีวามสูงถงึ  30 เมตรเลยทเีดยีว  ซึ่งผลจากการปะทะจากคลืน่  ท่านจะ

สงัเกตไดจ้ากบริเวณชายหาดจะไม่มหีาดทรายอยู่เลย อกีท ัง้ตลอดท ัง้ทางหนา้ผาจะเป็นตะปุ่ มตะป่ํา สาเหตจุากการกดัเซาะของ

คลืน่เป็นเวลานบัหมืน่ปี  จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้เมอืง  อสิระเวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมววิชายหาด  หาดจมิบารนั  

(Jimbaran Beach) ทีส่วยทีสุ่ดในบาหล ีชายหาด

สุดแสนโรแมนตกิ  จมิบารนั  ถอืเป็นชายหาดที่

ค่อนขา้งเงยีบสงบ  มทีวิทศันท์ีง่ดงาม  เหมาะแก่

การเดนิทางมาท่องเทีย่วพกัผ่อน เล่นนํา้ทะเล หรือ

เดนิทางมาชมความงดงามของทอ้งทะเลบาหลยีาม

พระอาทติยอ์สัดงก็ไดร้บัความนิยมเช่นเดยีวกนั  

ดืม่ด ํา่กลิน่ไอทะเล  หาดทราย  สายลม  แสงแดด

ยามเยน็  และน่ีคอืหน่ึงในจดุหมายของเหล่า

นกัท่องเทีย่วจากทกุมมุโลกเขา้มาพกัผ่อน 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัพกั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ บาหล ี – บรูไน – มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia – หมู่บา้นกลางน้ํา – ผ่าน

ชมพระราชวงั Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ 

04.00 น.  ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”  

07.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่  กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั  ประเทศบรูไน  โดยสายการบนิ  รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เทีย่วบนิที่  BI758  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี

09.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ  Brunei International Airport ประเทศบรูไน  (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กว่าไทย  1 ช.ม. 

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย ) นาํท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ ออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง นาํ ท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ้นในโอกาสฉลอง  25 ปี แห่งการ

ครองราชยข์องสุลต่านองคป์จัจบุนั  มสัยดิทองคาํแห่งน้ีเป็นมสัยดิแห่งชาตขิองบรูไน  และมสีถาปตัยกรรมสวยงามทีสุ่ดใน

บรูไน โดยมกีารนาํเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากท ัว่โลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีร ์ทองคาํ
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แทข้นาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกจากประเทศออสเตรีย  เป็นตน้ เริ่มก่อสรา้งในปี  1987 แลว้เสร็จในปี  1994 ภายในประกอบดว้ย  

หอ้งสวดมนต์  2 หอ้งแยกชาย  หญงิ, โดมทองคาํจาํนวน  29 อนั โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกียรตแิก่  องคส์ุลต่านแห่งบรูไน  

สมเดจ็พระราชาธบิดฮีจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธบิดอีงคท์ี่ 29 องคป์จัจบุนัของ

บรูไน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชม  พพิธิภณัฑ ์ Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลํา้ค่าขององคส์ุลต่านจาก

ประเทศมสุลมิท ัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คมัภรีอ์ลักุระอาน ขนาดเลก็ทีสุ่ดในโลก  

จากนัน้นาํท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน้ํา Kampong Ayer หมู่บา้นกลางนํา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่นํา้บรูไน 

เป็นหมู่บา้นกลางนํา้ทีม่คีนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาคํา้ยนัและ

เชื่อมต่อกนัดว้ยสะพาน  หมู่บา้นกลางนํา้นี้มที ัง้  บา้นพกัอาศยั , มสัยดิ , โรงเรียน , สถานีอนามยั , สถานีตาํรวจ , รา้นคา้ , 

รา้นอาหาร ปจัจบุนัหมู่บา้นแห่งน้ีมปีระชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจาํนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมริมนํา้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วจากท ัว่โลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี  สมควร

แก่เวลานาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ ระหว่างทางไปสนามบนิท่านจะ ผ่านชมพระราชวงั  Istana Nurul Iman เอกลกัษณ์

ทางสถาปตัถยกรรมของบรูไนทีม่คีวามงามโดดเด่นท ัง้ภายในและภายนอก บนพื้นทีก่ว่า 19,400 ตารางเมตร พระราชวงัแห่งน้ี

สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง 1.4 ลา้นดอลลาร ์ภายในพระราชวงัถูกตกแต่งอย่างประณีตดว้ยวสัดุ

ช ัน้เลศิและทองคาํแท ้ประกอบไปดว้ยหอ้งมากถงึ 1,788 หอ้ง และ 5 สระนํา้ นอกจากน้ี ยงัมหีอ้งจดัเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุ

ไดถ้งึ 5,000 คน เดนิทางถงึสนามบนิ 

18.40 น./18.30  ออกเดนิทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Brunei (BI) เทีย่วบนิที ่BI519 

20.25 น. /20.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

**********************************************************  
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อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

FT- DPS BI01V - เที่ยวฟิน เปิดประตูสูอ่าเซียน บรูไน บาหล ีเกาะสวรรค ์  

5 วนั 4 คนื โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน (BI) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี 

ไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 23,991.- 23,991.- 23,991.- 16,991.- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 22,991.- 22,991.- 22,991.- 14,991.- 4,900.- 

22 – 26 ก.พ. 63 21,991.- 21,991.- 21,991.- 14,991.- 4,900.- 

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 21,991.- 21,991.- 21,991.- 14,991.- 4,900.- 

07 – 11 มี.ค. 63 21,991.- 21,991.- 21,991.- 14,991.- 4,900.- 

21 – 25 มี.ค. 63 22,991.- 22,991.- 22,991.- 14,991.- 4,900.- 

 
 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,991.- บาท *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั้น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคาน้ีสาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านั้น!! ** 
 

 
 
 

**หมายเหต ุ: รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,500.- บาท/ท่าน/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมือง)**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

*** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re – 

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้30 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500  บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที่ไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 
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3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 

1. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 

10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2. ในกรณีที่ทางประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศบรูไน ส ัง่ใหม้ีการระงบัการใหว้ซ่ีาา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารเพิม่เตมิตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เพือ่ดําเนินการขอวซ่ีาโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีา 

3. .บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ขอ้จาํกดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

5. รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6. อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท 

หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9. ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้
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10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิให ้

สาํหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอีาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การ

ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วน้ี 

15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผู ้

เดนิทาง 

16. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. .กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ใน
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กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว

แลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได  ้ 


