
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
วนัท่ี 2. ศนูย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตห์ู – วดัเตียร์ตาอัมปีล (วดัตมัปะซิริง) – ช้อปปิง้ตลาดปราบเซียน - 

วดัเลมปยูางค์ 
วนัท่ี 3. บาหลีสวงิค์ – วดัทามนัอายนุ – ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานบูราตนั – ชมววินาขัน้บนัได – วดัทานาห์ลอต –  
            Kecak Dance  

วันท่ี 4. สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์Royal Regalia–         
หมูบ้่านกลางน า้  

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

บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 25,900.- 

เดนิทางเมษายน – กันยายน 63  

 

 

 

 

บาหล ี| ศนูย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วดัเตียร์ตาอมัปีล | วดัเลมปยูางค์ | บาหลสีวิงค์ | วดัทามนัอายนุ |  
วดัอูลนัดานบูราตนั | วดัทานาห์ลอต | บรูไน 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี 
11.00 น. คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินรอยัล บรูไน 

(BI) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ 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 รอเปล่ียนเคร่ือง 
21.15 น. จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี    

BI 757 
23.35 น. 

 
เดนิทางถึง สนามบนิงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบิน
แห่งนีต้ัง้ช่ือไว้เพ่ือเป็นเกียรติแ์ก่ พนัโท อี กสุตี งรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสู้รบท่ีมาร์กาเม่ือตกอยู่ใน
วงล้อมของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวตัอิินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่าน
ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก เข้าพกัโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัม
ปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปป้ิงตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลติผ้าบาติกในรูปแบบตา่งๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์

เคร่ืองเงนิ ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้ตา่งๆ ท่ีมีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสนิค้าสง่ออก
ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตห์ู และทะเลสาบ
บาร์ตห์ู ท่ีสวยงามท่ีสดุ ชมววิทิวทศัน์ของภเูขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตห์ูท่ีถกูปกคลมุไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ 
ทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีเกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ้่านตมัปะซิริง น าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน า้พศุกัดิส์ทิธ์ิซึ่งคนไทยมกัจะเรียกกัน
ว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดลูใูช้เวทมนต์แกะสลกัอนสุรณ์สถานนี ้
ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเช่ือกันว่ าท าให้ราชวงศ์ 
หลงัจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวดัท่านจะได้พบกบับอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิซึ่งปัจจบุนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลาเช่ือกัน
วา่พระอินทร์ทรงสร้างขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสร้างบอ่น า้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองค์สถานท่ีแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 
10 บ่อน า้พศุกัดิ์สิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใต้ดิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสิริ
มงคลและขบัไล่สิง่เลวร้าย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผู้คนนิยมเดนิทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ท่ีน า้พแุห่งนีเ้ป็นจ านวน
มาก จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองราคาถูกมากมายเช่นเสือ้ผ้า,ของท่ีระลกึ,
ผ้าพนัคอ,ผ้าโสร่งพืน้เมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลกั และสนิค้าพืน้เมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple) 
วัดเก่าแก่ท่ีสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ท่ีแบ่งพืน้ท่ีของวัดเป็น 3 ส่วน



 
 
 
 
 
 
 

 

เหมือนกบัร่างกายมนษุย์ (สว่นศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององค์พระศวิะ หนึ่งในเทพเจ้าสงูสดุ 3 
พระองค์ (ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูให้ท่านอิสระถ่ายภาพกบัประตหูินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งใน
ภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 3 
บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – 
ชมวิวนาขัน้บันได – วัดทานาห์ลอต - Kecak Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั่งชิงช้าท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมค่าน่ัง

ชงิช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาต ิระหวา่งนัน้ให้ท่านได้ชมการ
ท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทามันอายุน หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเมง็วี ( 
The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสดุของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของ
กษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการ
สร้างโดยสร้างขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแล้วมงุด้วยฟาง ชมความงามของก าแพง, ประตวูดัท่ีก่อด้วยหินสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไว้อย่าง
งดงาม จากนัน้เดินทางขึน้สู่ เทือกเขาเบดกูัล เทือกเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการท า
เกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบตา่งๆ เช่น การท านาขัน้บนัได, สวนผกั และสวนผลไม้ 

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

ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ท าพิธีกรรมทางศาสนาพทุธและฮินด ูและสร้างไว้เพ่ืออุทิศแด่ 
เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกัน



 
 
 
 
 
 
 

 

ถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลบั 
ระหวา่งทาง ให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตท่ีิสดช่ืน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทานาห์ลอต  ได้รับฉายาวา่ "วัดที่มีทวิทัศน์
สวยงามที่ สุดของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกันของ
ธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดัท่ีตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้าย
เกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดนิข้ามไปยงัตวัวดัได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิ
ราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยาม
อาทิตย์ใกล้ลาลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์ระบ าไฟบูชาเทพเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของ
ชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้ ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะ
ประสาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 4 
สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar 
Ali Saiffuddien – พพิธิภัณฑ์Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้  

เช้า น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 
07.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน (BI) เท่ียวบนิท่ี BI758  
09.35 น. เดนิทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน

การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วน าท่านผ่านชม
และถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นท่ีประทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระ
ราชวงศ์ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปด้วย โดมท าด้วย



 
 
 
 
 
 
 

 

ทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง สิ่งอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติด
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพ่ือแข่งโปโลขององค์สลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คนั ห้องจัดงานเลีย้งท่ีสามารถจุ
คนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนีย้ังเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกด้วย  ซึ่ง
พระราชวงัแห่งนีจ้ะไมเ่ปิดให้บคุคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวนัส าคญัทางศาสนาอิสลามประจ าปี คือวนัเฉลมิฉลองเน่ืองในวนัสิน้สดุ
การถือศีลอด และในวาระนีจ้ะมีการเลีย้งอาหารให้กบัคนทัว่ไปอีกด้วย จากนัน้น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยดิ Omar 

Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึน้โดย สลุต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์
ของสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนั ภายในมสัยิด
ประดบัตกแตง่ด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวด
อ่านคมัภีร์อลักรุอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนาม
ว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  จากนัน้น าท่านเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และข้าวของ
เคร่ืองใช้ขององค์สลุตา่นเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ 
รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแด่องค์สลุตา่นแห่งบรูไน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมูบ้่านกลางน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแมน่ า้บรูไน เป็นหมูบ้่าน

กลางน า้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาค า้ยนัและเช่ือมตอ่กันด้วย
สะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีมี้ทัง้ บ้านพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร  ปัจจุบนัหมู่บ้าน
แห่งนีมี้ประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม
ริมน า้ของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี  ้จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal 



 
 
 
 
 
 
 

 

Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์
สลุตา่นเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญั
จากผู้น าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแดอ่งค์สลุต่านแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ี
เรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียว
เท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิริมแมน่ า้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบนั 
มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาตขิองบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดใุนการก่อสร้างและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจากประเทศออสเตรี ย 
เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 
อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องค์สลุตา่นแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ 
มอูิซซดัดนิ วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน  
** กรณีที่มัสยดิมีพธีิกรรมหรือปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกแทน** 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้น บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน 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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (1,500 บาท) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 


