
 

 

รหัสทัวร PVC1902547 

ทัวร บาหลี ฟรี บรูไน 5 วัน 4 คืน (BI) 
สุดเพอรเฟค กับสองประเทศ..สองอารยธรรม..บาหล&ีบรูไน!! 
พรอมสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และอลังการ.. 
แถมยังพักดี..ยานใจกลางเมือง ทั้งบาหลี และ บรูไน!! 
 

 



 

 

โรแมนติก บาหลี... 
** ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจําชาติ...”ระบาํบารองซดานซ” กับการละเลนที่เปนเสนห
เฉพาะตัว!!!! 
** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปم�งชิลลๆ ที่ หมูบานอูบุด!! 
** ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก 
** ชมบอนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค”และ ช็อปปم�งที่ “ตลาดปราบเซียน”และชมพระ
อาทิตยตกดินที่วิหารศักด์ิสิทธ “ทานาล็อท” 
** พิเศษสุดกับดินเนอรสุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาด..กบัเมนู  
กุงล็อปเตอร + กุงมังกร!!! 
...คลาสสิคบรูไน 
** ชมมินิทัชมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” 
** ผานชมพระราชวังหลังคาทองทําที่สวยงามที่สุด ที่ “Istana NurulIman” 
** นําชมความย่ิงใหญอลังการของมัสยิดทองคํา “JameAsrHassanilBolkiah 
Mosque” 
** ชมวัฒนธรรมความเปนอยูของหมูบานลอยน้ํา“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” 
ซี่งเปนสัตวที่หาดูไดยากในปจจุบัน! 
 
 
 
11.30 น. คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 

เคานเตอร U สายการบินโรยัล บูรไน ประตู 9 โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงบันดาร เสรี เบกาวันโดยเที่ยวบินที่ BI514บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชเวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น.  ถึงสนามบนิบันดาร เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  

วนัที� 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – บาหลี 
 



 

 

(เวลาทบีรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําคณะผานตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเป�าสัมภาระ  

20.25 น.  นําทุกทานเดินทางตอไปยังเมอืง เดนพารซาร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยสารการบิน Royal Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใชเวลาในการ
เดินทาง 2 ช่ัวโมง 25 นาที โดยประมาณ 

22.45 น.  ถึง สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร 
ซึ่งเปนสนามบินที่สรางขึ้นเพ่ือระลกึถึงวีรบรุุษที่ตอสูกับชาวดชัตเพ่ืออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 
13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เมื่อผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก  

นําทานชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเกาแกของบาหลี ระบําบารองดานซ”เปน
การแสดงรายรําระบําสิงโตเทพเจา ซึ่งแสดงใหเห็นการตอสูอันไมมีที่ส้ินสุดระหวาง 
“บารอง”สิงหโตที่คอยชวยเหลือมนุษยโลก ซึ่งเปนสญัลักษณแหงความดีและ “รัง
ดา” ตัวมารซึ่งมากดวยเวทยมนตมหาศาล เปนสัญลักษณของความชั่วราย  
 
 

วันที่ 2 :    ระบําบารองซดานซ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคนิตามณี – เทมภัคสิริงค – ตลาดปราบเซียน – อูบดุ วลิเลจ 
เลจ



 

 

 
จากน้ันนําทานสู Batik Studioเพื่อชอปปم�งผาบาติก แบบตางๆ ที่แปลกตา
จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคินตามณี Kintamaniที่งดงามราวสรวง
สวรรค และอากาศเย็นตลอดทั้งป  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคารคินตามณี  
ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟกุนุงบาตูร (GunungBatur)มีอายุกวา 50,000 ป 
เปนภูเขาไฟที่ชาวบาหลีใหการสักการะบชูานับวาเปนภูเขาไฟท่ีมหัศจรรยของโลก 
มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง บริเวณ
น้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปใกลกับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารตูรเปน
ทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตวัของภูเขาไฟ  



 

 

 
จากน้ันเดินทางสูปุราเตียรตาอัมปล (PuraTirtaEmpul)หรือวัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์
หรือวิหารศักดิ์สิทธิ ์ทัมภัคสิริงค มีบอน้ําพุศักดิ์สทิธ์ิใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใตดิน
เปนที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อวาพระอินทรเปนผูดลบันดาลใหเกิดน้ําพุ
ชาวบาหลีเช่ือวาถาไดมาอาบน้ํา จะเปนสิริมงคลและขับไลส่ิงเลวรายทั้งยังรักษา
โรคตางๆทุกปผูคนนิยมเดินทางมาเพ่ือชําระรางกายใหบริสุทธิ์กอนการอาบน้ํา จะ
มีการทําพิธีบูชาเทพเจาแหงน้ําพุท่ีแทนบูชาจะมาอาบน้ําพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ํา
โบราณ สรางมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 10  



 

 

ใหเวลาทานชอปปم�งกันสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กับสินคาราคาถกูอยางเหลือเชื่อ 
ณ รานคาบริเวณรอบๆ วัดทมัปคสิริงคจากน้ันนําทานชมสินคาพ้ืนเมือง ที่ Ubud 
Village ซึ่งเปนงานฝมือท่ีปราณีต และทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากได 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

เดินทางสูปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวัดเมงวซีึ่งเปนวัดที่เคย
เปนพระราชวงัเกาสรางตอนศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริย
ราชวงศเม็งวี กําแพงประตูวดั กอดวยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคา
ปูดวยหญาสิ่งกอสรางดานใน ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ํา
ลอมรอบ จากนั้นนําทานชมทุงขาวขั้นบนัไดที่คอย ๆ ลาดตํ่าลงท่ีเบดูกัลป� 
(Bedugu) 

วนัที� 3 :     วดัปุรามนัอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลนัดานูบราดนั – วิหารศกัดิ�สิทธิ�ทานาล็อต 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ทามกลางวิวทุงขาวขั้นบันได นําทานเดินทาง
สูปุราอูลันดานูบราตนั (PuraUlun Danu Bratan)ชมวิวทิวทัศนของ
ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) 

 
ทะเลสาบที่มีมนตขลังและชมความสวยงามของปุราอูลันดานูบราตนั (PuraUlun 
Danu Bratan)หรือวัดอูลันดานูวัดที่สําคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี 
ตั้งอยูบริเวณกลางน้ํารมิทะเลสาบบราตันมีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึนวัดนี้สราง
ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดูรวมท้ังอุทิศแดเทวี 
ดานู เทพแหงสายน้ํา มีความสวยงามเปนอันสองของเกาะบาหลีมักปรากฏอยูใน
ภาพถายโมษณาการทองเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งป 
 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่งดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ีปุราทานาหลอต 
(Pura Tanah Lot) หรือวิหารทานาหลอต ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทร
อินเดีย และหนาผามหัศจรรยจดุชมวิวที่งดงามเปนวิหารที่สรางในศตวรรษที่ 16 
โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเปนที่นับถือของชาวบาหลี 
และเช่ือกันวามีงูเทพเจาคอยปกปกรกัษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี ลักษณะการสราง
วัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล เปนวัดริม
ทะเล 1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเปนสถานที่ถาย
ทําละครดัง เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเร่ืองตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า : ณ ชายหาดจิมบารัน ดวย...เมนูพิเศษกุงล็อปเตอร+กุง
มังกร ทามกลางบรรยากาศสไตล  บาหลี เพลิดเพลินดวยเสียงดนตรีบรรเลงจาก
นักดนตรีทองถิ่นสไตล บาหลี จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
เชา  รับประทานอาหารกลอง (Boxes) 

นําทานออกเดินทางสูกรุงบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน 
Royal Brunei (BI)  

วนัที� 4 :    บาหล ี– บรูไน – มสัยดิ JameAs’r Mosque – พระราชวงั Istana NurulIman Palace – พิพิธภณัฑ ์Isalamic 
Gallery Royal Regalia – หมู่บา้นกลางนํ�า Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทชัมาฮาล  



 

 

เที่ยวบินที่ BI758ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเครื่อง
มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

09.35 น.  ถึง สนามบินบนัดาร เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซารามหลังผานพิธีตรวจ
คนเขาเมือง 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางชม มัสยิดทองคํา JameAr’HassanilBolkiah 
Mosque ที่อยูในเมืองหลวงกรงุบันดารเสรีเบกาวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มัสยิดแหงน้ีถือวาเปนมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซฟิก สถาปตยกรรมท่ีใช 
ไดระบวุาเปนแบบอิสลามมิกซอารต สไตลอิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุก
ชิ้นเปนวัสดุที่คัดสรรมาเปนอยางดีไมวาจะเปนหินออนสีขาวพราวกระจางจาก
อิตาลี หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ โคมระยาคริสตัลจากอังกฤษ พรม
เสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสําคัญยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง 3.3 ลาน
แผน ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกวาสูงพอท่ีจะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคํา
น้ีอยางท่ัวถึงไมวาคุณจะอยูแหงหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็ม
ไปดวยตนไมนอยใหญ ไมดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดยอมๆ และใน
ทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligaiลอยลําอยูดานหนา วากันวาเรือลําน้ียังใชเปน
เวทีประกวดการอานคัมภีรอัลกุรอาน อีกดวย มัสยิดน้ีเปนที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา 
"มัสยิดทองคํา" เน่ืองจากจุดเดนบนโดมท่ีใชทองคําถึง 3 ลาน 3 แสนแผน 



 

 

(พฤหัสบดี และวนัศุกร หรือวันสําคัญทางศาสนามัสยิดจะปด แวะถายรูป
ดานหนา) 
 แวะถายรูปพระราชวัง Istana NurulImanหรือ พระราชวังหลังคาทองคํา 
พระราชวังที่ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน รวมท้ังเปนสถานที่
ทําเนียบรัฐบาลอีกดวย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบ
มาเลยและบรูไนเขาดวยกนั มีโดมทองคําสูงโปรงเปนลกัษณะเดน ประกอบดวย
หองหับตางๆถึง 1,788 หอง มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา 350 คัน 
จากน้ันนําทุกทานชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวหลายสวน โดยสวนที่
สําคัญที่สุดคือ Islamic Art GalleryRoyal Regallaที่รวบรวมของสะสม
โบราณลํ้าคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมท่ัวโลกมาแสดงไวมากมาย ไมวา
จะเปนจานเซรามิคจากอิหรานและเอเชียกลาง ศิลปะแกวเป�าจากอียิปต รวมไปถงึ
คัมภีรอัลกุรอานที่เล็กที่สุดขนาดเทากลองไมขีดไฟ นอกจากน้ียังจัดแสดงประวตัิ
การคนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูร
ไนใหเปนประเทศที่รํ่ารวยที่สุดในโลก 
** ณ ตอนนี้ บรูไรมิวเซียม ปดปรับปรุงไมมีกําหนด 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นําทุกทาน
เดินทางสู พิพิธภัณฑเทคโนโลยี เพ่ือเขาชมชีวิตความ
เปนอยูของชนชาวพื้นเมืองเดิมต้ังแตสมัยโบราณ ทุกทาน
จะไดชมท้ังการตอเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทํา
เหมืองแร ภายในจะแบงเปน 3 สวน ไดแก หองที่ 1 หอง
หมูบานนํ้าWater Village + Gallery จัดแสดงถึงวถิีชวีิตและการสรางชุมชน
บานเรือนท่ีหมูบานกลางน้ําต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน  หองที่ 2 จัด
แสดงขาวของเครื่องใชในครัวเรือนและหัตถกรรมตางๆ เชน การทําเครื่องเงิน 
เครื่องทอง การจักสาน และการทอผา เปนตน และ หองที่ 3 จัดแสดงวิถชีีวิต
ความเปนอยูของชาวบานบนบก ที่แสดงถึงความแตกตางตั้งแตการสรางบานเรือน
และการใชชีวติความเปนอยู รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดง
อาชีพประจําของทองถิ่นอีกดวย หลังจากน้ันนําทุกทานแวะชม ศูนย
ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง  



 

 

จากน้ันนําทุกทานลองเรือชมหมูบานลอยนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก หรือ กัมปงไอ
เยอร ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา 
1,300 ป เสนหของกัมปงไอเยอรคือ ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง 
ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเช่ือมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ัง
บานพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ รานคา รานอาหาร ฯลฯ 
ครบครัน ในชวงป ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร เปนศูนยราชการ 
เปนนครหลวงของจักรวรรด์ิบรูไน เปนทาเรือท่ีสําคัญของภูมิภาค เปนศูนยกลาง
การพบปะของพอคาจากตะวันตก จีน กัมพูชาและประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆ กัมปง
ไอเยอรนับเปนสถานที่ท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของประเทศนี้อยางชัดเจน
ที่สุด พิเศษ!!นําทุกทานลองเรือRiver Safariชมบานเรือนสองฝم�งแมน้ํา เร่ือย
ยาวไปจนถึงป�าชายเลนบริเวณปากแมน้ํา เพ่ือชมความอุดมสมบูรณของป�าชาย
เลนซึ่งเปนที่อาศัยของลิงจมูกยาว สัตวป�าหายากใกลสูญพันธแวะถายรูปมัสยิด 
โอมาร อาลี ไซฟดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosqueสุเหราที่ได
ชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก ไดชื่อตามพระนามของ
สุลตานแหงบรูไนองคที่ 28 สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1958 ตั้งอยูใจกลางกรุงบนัดาร
เสรีเบกาวัน ริมแมน้ําเคดายัน เปนศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน 
รอบๆ สุเหราเปนสระขุดกวางใหญ มีภาพของสุเหราสะทอนบนพื้นน้ําสวยงามจับ
ตาอยางยิ่ง (สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเปนมุสลิมเขา) ความงามของมัสยิดน้ี
ไดรับการเปรียบเปรยวาเปน มินิทัชมาฮาล 
 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานเขาสูที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus 

หรือระดับเทียบเทา 
 

 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก  
10.55 น. เหิรฟ�าสูสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่BI513 พักผอนตาม

อัธยาศัยพรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง(ใชเวลาบินประมาณ 2.45 
ชม.)  

12.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจมิรูลืมเลือน 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน 

กําหนดการเดินทาง / ขั้นตํ่า 15 ทาน 

วันเดินทาง ผูใหญ 2-3 
ทาน 

เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พัก
เดี่ยว 

10-14 ก.ย. 62 
24-28 ก.ย. 62 22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 

08-12 ต.ค. 62 
12-16 ต.ค. 62 
19-23 ต.ค. 62 
22-26 ต.ค. 62 

22,555 บาท 22,555 บาท 21,555 บาท 5,500.- 

09-13 พ.ย. 62 
12-16 พ.ย. 62 22,555 บาท 22,555 บาท  21,555 บาท 5,500.- 

14-18 ธ.ค. 62 22,888 บาท 22,888 บาท 21,888 บาท 5,500.- 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 25,999 บาท 25,999 บาท 24,999 บาท 5,500.- 

วนัที� 5 :     บรูไน - กรุงเทพฯ 



 

 

หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร 

โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน 

หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 

หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 
การชําระเงิน  
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 10,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุปเดินทาง
แนนอน พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันท ี
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน แนะนําให ทานเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับทานมากกวา 
กรณีเดินทางเปนตัว๋กรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
(Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บรูไน–เดนบารซาร-บรูไน-กรุงเทพฯ  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ / ระดบัเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 
คาลองเรือซาฟารี  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินทานละ 1,000,000. บาท 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% จากคาบริการ    
คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาทิปคาทิปมัคคุเทศกไทยทานละ 3 USD / ทาน / วัน  
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ 3 USD / ทาน / วัน  
พนักงานขับรถ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน     
เลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบรกิารอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 



 

 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 
บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน*** 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
วันเดินทางที่ทานไดทาํการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน
การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี** 


