+ + +สุดเพอร์เฟคกับสองประเทศ..สองอารยธรรม..บาหลี&บรูไน!! + + +
พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมพื้ นเมือง และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และอลังการ..
แถมยังพักดี..ย่านใจกลางเมือง ทัง้ บาหลี และ บรูไน!!
โรแมนติก บาหลี...
** ตืน่ ตาตืน่ ใจกับศิลปะประจาชาติ...”ระบาบารองซ์ดานซ์” กับการละเล่นที่เป็ นเสน่หเ์ ฉพาะตัว!!!!
** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้ งชิลล์ๆ ที่ หมู่บา้ นอูบุด!!
** ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
** ชมบ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้ งที่ “ตลาดปราบเซียน”

และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ “ทานาล็อท”
** พิเศษสุดกับดินเนอร์สุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาด..กับเมนู
กุง้ ล็อปเตอร์ + กุง้ มังกร!!!

...คลาสสิคบรูไน
** ชมมินิทชั มาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu”
** ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองทาที่สวยงามที่สุด ที่ “Istana NurulIman”
** นาชมความยิง่ ใหญ่อลังการของมัสยิดทองคา “JameAsrHassanilBolkiah Mosque”
** ชมวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของหมู่บา้ นลอยน้ า“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว”
ซี่งเป็ นสัตว์ที่หาดูได้ยากในปั จจุบนั !
วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี
11.30 น.

13.30 น.

17.15 น.
20.25 น.
22.45 น.

คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น
4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล บูรไน ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
ออกเดิ น ทางสู่ กรุ ง บัน ดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ ย วบิ น ที่ BI514
บริก ารอาหารและเครื่องดื่ มบนเครื่อง (ใช้เวลาบิ น ประมาณ 2.45
ชม.)
ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาทีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง) นาคณะผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
นาทุกท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซีย โดยสารการบิน Royal
Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง 25 นาที โดยประมาณ
ถึง สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร์ ซึ่งเป็ นสนามบินที่สร้างขึ้ นเพื่อ
ระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสูก้ บั ชาวดัชต์เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของ
เมืองเดนปาซาร์ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) เมื่อผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ระบาบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
– อูบุด วิลเลจ
เลจ
เช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นชมการแสดงศิ ล ปวัฒ นธรรมอัน เก่ า แก่ ข องบาหลี
ระบาบารองด๊านซ์”เป็ นการแสดงร่ายราระบาสิงโตเทพเจ้า
ซึ่ งแสดงให้เห็ นการต่ อสูอ้ ัน ไม่มี ที่ สิ้ นสุ ด ระหว่าง “บารอง”
สิงห์โตที่คอยช่วยเหลือมนุ ษย์โลก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
ดี แ ละ “รังดา” ตัวมารซึ่ งมากด้วยเวทย์มนต์ม หาศาล เป็ น

สัญลักษณ์ของความชัว่ ร้าย จากนั้นนาท่านสู่ Batik Studioเพื่อช้อปปิ้ งผ้าบาติก แบบต่างๆ ที่แปลกตา
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางขึ้ นสู่เทื อกเขาคิ นตามณี Kintamaniที่ งดงามราวสรวงสวรรค์ และอากาศเย็ น
ตลอดทั้งปี
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารคินตามณี
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟกุนุงบาตูร ์ (GunungBatur)มีอายุ
กว่า 50,000 ปี เป็ นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การ
สักการะบูชานับว่าเป็ นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความ
สูง 1,717 เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้ว
หลายครั้ง บริเวณนี้ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กบั ภูเขา
ไฟ คือทะเลสาบกูนุงบาร์ตูรเ์ ป็ นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการ
ยุบตัวของภูเขาไฟ จากนั้นเดินทางสู่ปุราเตียร์ตาอัมปึ ล (PuraTirtaEmpul)หรือวัดน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์หรือ
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทมั ภัคสิริงค์ มีบ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้ นจากใต้ดินเป็ นที่เคารพสักการะของ
ชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์เป็ นผูด้ ลบันดาลให้เกิดน้ าพุชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ า จะเป็ นสิริ
มงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งยังรักษาโรคต่างๆทุกปี ผูค้ นนิ ยมเดินทางมาเพื่อ
ชาระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนการอาบน้ า จะมีการทาพิธีบชู าเทพเจ้าแห่งน้ าพุที่
แท่นบูชาจะมาอาบน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์กนั ที่ ที่อาบน้ าโบราณ สร้างมาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ให้เวลาท่านช้อปปิ้ งกันสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กับ
สินค้าราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ ณ ร้านค้าบริเวณรอบๆ วัดทัมปั คสิริงค์จากนั้นนา
ท่านชมสินค้าพื้ นเมือง ที่ Ubud Village ซึ่งเป็ นงานฝี มือที่ปราณีต และท่าน
สามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากได้
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลนั ดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต
เช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวัดเมงวีซึ่งเป็ นวัด
ที่เคยเป็ นพระราชวังเก่าสร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของ
กษั ตริ ย ์ราชวงศ์เม็งวี กาแพงประตูวัด ก่ อด้วยหิ น สูง แกะสลัก ลวดลายวิจิต ร
บรรจง หลังคาปูดว้ ยหญ้าสิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ
บาหลี มีสระน้ าล้อมรอบ จากนั้ น น าท่ านชมทุ่ ง ข้าวขั้น บัน ไดที่ ค่อ ย ๆ ลาด
ตา่ ลงที่เบดูกลั ป์ (Bedugu)
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทุ่งข้าวขั้นบันได
นาท่านเดิ นทางสู่ ปุราอูลัน ดานู บราตัน (PuraUlun Danu Bratan)ชมวิวทิ วทัศน์ ของทะเลสาบบราตัน (Lake
Bratan)เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังและชมความสวยงามของปุราอูลนั ดานู บราตัน (PuraUlun Danu Bratan)หรือวัดอูลนั
ดานูวดั ที่สาคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลีต้งั อยูบ่ ริเวณกลางน้ าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูง

ทะมึนวัดนี้ สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดูรวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ า
มีความสวยงามเป็ นอันสองของเกาะบาหลีมกั ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการ
ท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทา
นาห์ ล อต (Pura Tanah Lot)หรื อ วิ ห ารทานาห์ ล อต ชมวั ด บนโขดหิ น ริ ม
มหาสมุ ทรอิ นเดี ย และหน้าผามหัศจรรย์จุดชมวิวที่ งดงามเป็ นวิห ารที่ สร้างใน
ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิ ธาราที่บาเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์ สิทธิ์มากเป็ นที่นับ
ถือของชาวบาหลี
และเชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าคอยปกปั กรักษาอยู่ภายใต้วิหารแห่งนี้ ลักษณะการสร้างวัดอยู่บนโขดหินคล้ายเกาะเล็กๆเวลา
น้ าขึ้ นจะดูเหมื อนอยู่ก ลางทะเล เป็ นวัดริ มทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลี ที่ มีภู มิทัศน์ สวยงามกว่าแห่ งอื่น ๆเป็ น
สถานที่ถ่ายทาละครดัง เช่น ดอกแก้วการะบุหนิ งและภาพยนตร์เรื่องต่างๆ
คา่ รับประทานอาหารคา่ : ณ ชายหาดจิมบารัน ด้วย...เมนู พิเศษกุง้ ล็อปเตอร์+กุง้ มังกร ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์
บาหลี เพลิ ด เพลิ น ด้ว ยเสี ย งดนตรี บ รรเลงจากนั ก
ดนตรีทอ้ งถิ่นสไตล์ บาหลี
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ โ รงแรมที่ พั ก BintangKutaHotel 4 ดาว หรื อ
เทียบเท่า

วันที่ 4 : บาหลี – บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์
Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บา้ นกลางน้ า Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทชั มาฮาล
– อูบุด วิลเลจ
เช้ารับประทานอาหารกล่อง (Boxes)
เลจ
07.10 น.
นาท่านออกเดินทางสู่กรุงบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI)
เที่ยวบินที่ BI758ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเครื่องมีบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
09.35 น.
ถึง สนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซารามหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา JameAr’HassanilBolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุง
บันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ ถือว่าเป็ นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปั ตยกรรมที่ใช้
ได้ร ะบุ ว่ า เป็ นแบบอิ ส ลามมิ ก ซ์ อ าร์ต สไตล์อิ ต าลี โดย
สถาปนิ ก ชาวอิ ต าลี วัส ดุ ทุ ก ชิ้ นเป็ นวัส ดุ ที่ คัด สรรมาเป็ น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นหิ น อ่ อนสี ขาวพราวกระจ่ างจากอิ ต าลี
หิ นแกรนิ ตเนื้ อแข็งชั้นเยี่ย มจากเซี่ ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัล
จากอัง กฤษ พรมเส้น ใยพิ เศษจากซาอุ ดิ อ ารเบี ย และที่
สาคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคาแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูง
ของมัสยิ ด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่ จะให้คนในเมืองเห็ น
โดมทองคานี้ อย่างทัว่ ถึ งไม่ว่าคุ ณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็ มไปด้วย

ต้น ไม้น้ อ ยใหญ่ ไม้ด อกนานาพรรณ รวมถึ งทะเลสาบขนาดย่อ มๆ และในทะเลสาบก็ มี เรื อ หลวง
Mahligaiลอยลาอยู่ดา้ นหน้า ว่ากันว่าเรือลานี้ ยังใช้เป็ นเวที ประกวดการอ่านคัมภี รอ์ ลั กุรอ่าน อีกด้วย
มัสยิดนี้ เป็ นที่ รูจ้ กั กันอีกชื่อหนึ่ งว่า "มัสยิดทองคา" เนื่ องจากจุดเด่นบนโดมที่ ใช้ทองคาถึง 3 ล้าน 3
แสนแผ่น (พฤหัสบดี และวันศุกร์ หรือวัน สาคัญทางศาสนามัสยิด จะปิ ด แวะถ่ายรูปด้านหน้า)
แวะถ่ายรูปพระราชวัง Istana NurulImanหรือ พระราชวังหลังคาทองคา พระราชวังที่ประทับขององค์
สุ ล ต่ า นประมุ ข ของประเทศบรู ไน รวมทั้ ง เป็ นสถานที่ ท าเนี ย บรัฐ บาลอี ก ด้ว ย พระราชวัง Istana
ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคาสูงโปร่งเป็ นลักษณะเด่น
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน จากนั้นนาทุก
ท่ า นชม บรู ไ นมิ ว เซี ย ม ภายในจั ด แสดงไว้ห ลายส่ ว น โดยส่ ว นที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ Islamic Art
GalleryRoyal Regallaที่ รวบรวมของสะสมโบราณล้าค่าขององค์สุลต่ านจากประเทศมุ สลิ มทัว่ โลกมา
แสดงไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแก้วเป่ าจากอียิปต์ รวมไป
ถึงคัมภี รอ์ ลั กุ รอ่านที่ เล็กที่ สุดขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงประวัติการค้นพบน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติจานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนให้เป็ นประเทศที่รา่ รวยที่สุดในโลก
** ณ ตอนนี้ บรูไรมิวเซียม ปิ ดปรับปรุงไม่มีกาหนด
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
น าทุ ก ท่ านเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เทคโนโลยี เพื่ อ เข้า ชมชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ของชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกท่าน
จะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี้ ยงชีพ การทาเหมืองแร่
ภายในจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องที่ 1 ห้องหมู่บา้ นน้ าWater
Village + Gallery จั ด แ สด งถึ งวิ ถี ชี วิ ต และก ารสร้ า งชุ ม ชน
บ้านเรือนที่หมู่บา้ นกลางน้ าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั ห้องที่ 2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้
ในครัวเรือนและหัตถกรรมต่างๆ เช่น การทาเครื่องเงิน เครื่องทอง การจักสาน และการทอผ้า เป็ นต้น
และ ห้องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านบนบก ที่แสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสร้าง
บ้านเรือนและการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ าตาลทรายแดงอาชีพประจาของ
ท้องถิ่นอีกด้วย หลังจากนั้นนาทุกท่านแวะชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง
จากนั้นนาทุกท่านล่องเรือชมหมู่บา้ นลอยน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กัมปงไอเยอร์ ตั้งอยู่บริเวณปาก
แม่น้ าบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานกว่า
1,300 ปี เสน่ ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิ ลปะการสร้างบ้าน
เรื อ งแบบพื้ นนั บ พั น หลัง ปลู ก สร้า งอยู่ บ นเสาค้ า ยัน และ
เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางน้ านี้ มีท้งั บ้านพักอาศัย
มั ส ยิ ด โรงเรี ย น สถานี อนามั ย สถานี ต ารวจ ร้า นค้ า
ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่ วงปี ค.ศ. 1482 ถึ ง ค.ศ.
1524 กัมปงไอเยอร์ เป็ นศูนย์ราชการ เป็ นนครหลวงของ
จักรวรรดิ์ บรูไน เป็ นท่ าเรือที่ สาคัญของภูมิภาค เป็ นศูนย์กลางการพบปะของพ้อค้าจากตะวันตก จี น
กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ กัมปงไอเยอร์นับเป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ าของ
ประเทศนี้ อย่างชัดเจนที่สุด

พิเศษ!!นาทุกท่านล่องเรือRiver Safariชมบ้านเรือนสองฝั ่งแม่น้ า เรื่อยยาวไปจนถึงป่ าชายเลนบริเวณ
ปากแม่น้ า เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลนซึ่งเป็ นที่อาศัยของลิงจมูกยาว สัตว์ป่าหายากใกล้
สูญพันธ์แวะถ่ายรูปมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosqueสุเหร่าที่ได้ชื่อ
ว่าสวยงามที่ สุด และใหญ่ ที่ สุ ดในเอเชี ย ตะวันออก ได้ชื่ อตามพระนามของ
สุลต่านแห่งบรูไนองค์ที่ 28 สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบัน
ดาร์เสรีเบกาวัน ริมแม่น้ าเคดายัน เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็ นสระขุดกว้างใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะท้อนบนพื้ นน้ า
สวยงามจับตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุ ญาตให้คนที่ไม่ได้เป็ นมุสลิมเข้า) ความ
งามของมัสยิดนี้ ได้รบั การเปรียบเปรยว่าเป็ น มินิทชั มาฮาล
คา่
วันที่ 5 :

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรือระดับเทียบเท่า
บรูไน - กรุงเทพฯ

10.55 น.
12.40 น.

เช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
เหิรฟ้ าสู่สนามบินสุ วรรณภูมิประเทศไทย โดยเที่ ยวบินที่ BI513 พักผ่ อนตามอัธยาศัยพร้อมบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืมเลือน

วันเดินทาง
25-29 ธ.ค. 61
08-12 ม.ค. 62
22-26 ม.ค. 62
05-09 ก.พ. 62
12-16 ก.พ. 62
26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
13-23 มี.ค. 62
26-30 มี.ค. 62

กาหนดการเดินทาง
ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง
24,999 บาท
23,999 บาท
21,555 บาท
21,555 บาท

เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
20,555 บาท

พักเดี่ยว
4,500.5,500.-

25,999 บาท

25,999 บาท

25,999 บาท

6,000.-

21,555 บาท

21,555 บาท

20,555 บาท

5,500.-

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและ
หน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 18 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
•
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตี ยง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้ น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน
แนะนาให้ ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
•
กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
•
กระเป๋าเดินทางเพื่ อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนั กไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand
carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บรูไน–เดนบาร์ซาร์-บรูไน-กรุงเทพฯ
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
• ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
• ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าล่องเรือซาฟารี
• ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
•
ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
•
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
•
พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน

• กรณียกเลิก
ยกเลิ ก หลั ง จากวางเงิ น มั ด จ า บริ ษั ท ฯจะคิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ณ วั น นั้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ คื น เงิ น ได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าสามารถคื น เงิ น ได้ท้ังหมดหรือบางส่ วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิ จ ารณาและตัด สิ น ใจของสายการบิ น
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

•
•

•

•
•
•

***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่ าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน***

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาการจองไว้กบั
ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

