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บาหลี บรู ไน PERFECT OF ASIA
อินโดนีเซีย บรู ไน 5 วัน 4 คืน
เดินทางเมษายน – กันยายน 63
บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมูบ่ ้ านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปี ล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอายุน |
วัดอูลนั ดานูบราตัน | วัดทานาห์ลอต | บรูไน

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง

25,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-BI-ID-14APR-20OCT20
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
วันที่ 2. ศูนย์ ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ ตูห์ – วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (วัดตัมปะซิริง) – ช้ อปปิ ง้ ตลาดปราบเซียน วัดเลมปูยางค์
วันที่ 3. บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลนั ดานูบราตัน – ชมวิวนาขั ้นบันได – วัดทานาห์ลอต –
Kecak Dance
วันที่ 4. สนามบินงูระห์ ไร – บรู ไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia–
หมู่บ้านกลางน ้า
วันที่ 5. มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ
วันที่ 1
11.00 น.
13.30 น.
17.15 น.
21.15 น.
23.35 น.

ที่พัก
วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

บ่ าย

กรุ งเทพฯ – บรู ไน – บาหลี
คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั ้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบิน รอยัล บรู ไน
(BI) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่ นเครื่อง
จากนั ้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ ซ่ าร์ หรื อ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI 757
เดินทางถึง สนามบินงูระห์ ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ ซ่าร์ หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบิน
แห่งนี ้ตั ้งชื่อไว้ เพื่อเป็ นเกียรติ์แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บญ
ั ชาการกองกาลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์ กาเมื่อตกอยู่ใน
วงล้ อมของกองกาลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวตั ิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี ้ตั ้งอยู่ห่างจากทางใต้ ของเมืองเดนพาร์ ซ่าร์
(เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นาท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว จากนั ้นนาท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
เข้ าพักโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า
ศูนย์ ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ ตูห์ – วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (วัดตัมปะซิริง) – ช้ อปปิ ้ งตลาดปราบ
เซียน - วัดเลมปูยางค์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้ าบาติกในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนั ความแตกต่างจากผ้ าบาติกทั่วไป ศูนย์
เครื่ องเงิน ให้ ท่านได้ ชมงานฝี มือการทาเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้ อย่างสวยงามเป็ นสินค้ าส่งออก
ที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั ้นนาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี ้เป็ นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ ตูห์ และทะเลสาบ
บาร์ ตหู ์ ที่สวยงามที่สดุ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ ตหู ์ที่ถกู ปกคลุมไปด้ วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ ภูเขาไฟบาร์ ตูห์ ที่ตั ้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ
ทะเลสาบบาร์ ตูห์ ที่ เ กิ ดขึน้ จากการยุบ ตัวของภูเ ขาไฟ ท่ ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่ า น อิ สระให้ ท่า นได้ เ ก็ บ ภาพแห่ง ความ
ประทับใจ
จากนั ้นนาท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นาท่านชม วัดเตียร์ ตาอัมปี ล (Tirta Empul Temple) วัดน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรี ยก
กันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผ้ ยู ิ่งใหญ่ของเบอดูลใู ช้ เวทมนต์ แกะสลักอนุสรณ์ สถาน
นี ้ด้ วยเล็บมือของตน เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์ วาร์ มาเดวาใช้ ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่ าทาให้ ราชวงศ์
หลังจากเสียชีวิตลงได้ กลายเป็ นเทพเจ้ า) ภายในวัดท่านจะได้ พบกับบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปั จจุบันนี ้ยังมีน ้าผุดขึ ้นมาตลอดเวลาเชื่อกัน
ว่าพระอินทร์ ทรงสร้ างขึ ้นตอนที่เจาะพื ้นพิภพเพื่อสร้ างบ่อน ้าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่ งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นราวศตวรรษที่
10 บ่อน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ใสสะอาดที่ผุดขึ ้นจากใต้ ดิน เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มาอาบน ้า จะเป็ นสิริ
มงคลและขับไล่สงิ่ เลวร้ าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปี จะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชาระร่ างกายให้ บริ สทุ ธิ์ ที่น ้าพุแห่งนี ้เป็ นจานวน
มาก จากนั ้นให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดปราบเซียน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื ้อผ้ า,ของที่ระลึก,
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ผ้ าพันคอ,ผ้ าโสร่งพื ้นเมือง,กระเป๋ า,ตุ๊กตาไม้ แกะสลัก และสินค้ าพื ้นเมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple)
วัดเก่ า แก่ ที่ สะท้ อ นศิ ลปวัฒ นธรรมของชาวบาหลีตามคติ ความเชื่ อ ของศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู ที่ แ บ่ ง พื น้ ที่ ข องวัดเป็ น 3 ส่ว น
เหมือนกับร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้ า) โดยชั ้นบนสุดจะเป็ นที่ประทับขององค์พระศิวะ หนึ่งในเทพเจ้ าสูงสุด 3
พระองค์ (ตรีมรู ติ) ของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ให้ ท่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟอากุง หนึ่งใน
ภูเขาที่ยงั คงมีพลังบนเกาะบาหลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า

บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ชมวิวนาขัน้ บันได – วัดทานาห์ ลอต - Kecak
Dance
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการนั่งชิงช้ าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี ้ ไม่ รวมค่ านั่ ง
ชิงช้ า ประมาณ 700 บาท) และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ กับรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนั ้นให้ ท่านได้ ชมการ
ทากาแฟขีช้ ะมด (Coffee Plantation) ที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน หรือที่เรี ยกกันว่า วัดเม็งวี (
The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สดุ ของบาหลี สร้ างในช่วงคริ สต์ ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของ
กษั ตริ ย์ของราชวงค์ เ ม็งวี ใช้ สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์ เม็งวี ให้ ท่านได้ ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ ในการ
สร้ างโดยสร้ างขึ ้นเป็ นชั ้นๆสูงขึ ้นไปแล้ วมุง ด้ วยฟาง ชมความงามของกาแพง, ประตูวัดที่ก่อด้ วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้
อย่างงดงาม จากนั ้นเดินทางขึ ้นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั ้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ เห็นวิถีชีวิตการ
ทาเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทานาขั ้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นาท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็ นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5
ของเกาะบาหลี ตั ้งอยู่บริ เวณริ มทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ ขลัง มีฉากหลังเป็ นภูเขาที่สวยงามบน ความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้ างขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ทาพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้ างไว้ เพื่ออุทิศแด่
เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้าท้ องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี ้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรื อ เมรุ มุงด้ วยฟางซ้ อนกัน
ถึง 11 ชั ้น อีกทั ้งยังเป็ นสัญลักษณ์ ที่ใ ช้ ตีพิ มพ์ รูปลงด้ า นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รู เปี๊ ยะห์ ข องอิ นโดนีเ ซีย นาท่านเดิน ทางกลับ
ระหว่างทาง ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ ลอต ได้ รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์
สวยงามที่สุดของบาหลี" คาว่า ทานา แปลว่าโลก คาว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี ้เป็ นสัญลักษณ์ ของการบรรจบกันของ
ธรรมชาติและจักรวาล เป็ นวัดที่ตั ้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกั ษณะเป็ นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้ างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ าย
เกาะ เวลาน ้าขึ ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดินข้ ามไปยังตัววัดได้ วัดนี ้สร้ า งขึ ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิ
ราร์ ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้ แก่เทพเจ้ าและปี ศาจแห่งท้ องทะเล ให้ ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริ มฝั่ งทะเลยาม
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อาทิตย์ใกล้ ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากนั ้นนาท่านชม ระบาไฟ (Kacak Fire Dance) โชว์ ระบาไฟบูชาเทพเจ้ าที่มีชื่อเสียงของ
ชาวบาหลี เป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวการต่อสู้ระหว่า งหนุม านและทศกัณฑ์ โดยมี หมู่คนรายล้ อ มคอยร้ องและส่งเสียงเป็ น จังหวะ
ประสาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า

สนามบินงูระห์ ไร – บรู ไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia หมู่บ้านกลางนา้
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินงูระห์ ไร “Ngurah Rai International Airport”
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน (BI) เที่ยวบินที่ BI758
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นาท่านผ่านพิธี การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนาท่านผ่ านชม
และถ่ ายรู ปด้ านนอก พระราชวังที่ใหญ่ ที่สดุ ในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรู ไนและพระ
ราชวงศ์ สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลู ค่า 1.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ บนพื ้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้ วย โดมทาด้ วย
ทองคา, ห้ อง 1,788 ห้ อง, ห้ องน ้า 257 ห้ อง สิ่งอานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี ้คือสระว่ายน ้าจานวน 5 สระ คอกม้ าติด
เครื่องปรับอากาศสาหรับม้ าเพื่อแข่งโปโลขององค์ สลุ ต่านจานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้ องจัดงานเลี ้ยงที่สามารถจุ
คนได้ ถึง 4,000 คน และสุเหร่ าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวัง แห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรู ที่ พระองค์ สะสมอีกด้ ว ย ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี ้จะไม่เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าไปได้ ยกเว้ นในวันสาคัญทางศาสนาอิสลามประจาปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ ้นสุด
การถื อศีลอด และในวาระนี ้จะมี การเลี ้ยงอาหารให้ กับคนทั่วไปอี กด้ วย จากนัน้ นาท่ าน ผ่ านชมและถ่ ายรู ปด้ านนอก มัสยิ ด
Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์ เสรี เบกาวัน สร้ างขึ ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิด ประจา
พระองค์ ของสมเด็จพระมหาราชาธิ บ ดีองค์ ที่ 28 ของบรู ไน ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จ พระราชาธิ บดีอ งค์ ที่ 29 องค์ ปั จจุบัน
ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้ วยหินอ่อนและกระเบื ้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์ ขอพร และยังใช้ เป็ น
เวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิดแห่งนี ้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้ รับ
การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้ านหน้ าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาด
ใหญ่ มีการจาลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี ้ภายนอกแวดล้ อมด้ วยพันธุ์ไม้ นานาชนิดซึ่ง
เป็ น สัญลักษณ์ แ สดงถึงดิน แดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือ ได้ ว่ าเป็ น มัสยิ ดที่ สวยงามมากที่สดุ แห่ งหนึ่งของโลก จากนั ้นนาท่ านเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิ เษกของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ ที่ 29 แห่งบรู ไน และข้ าวของ
เครื่องใช้ ขององค์สลุ ต่านเอาไว้ มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์ และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ
รวมทั ้งของขวัญจากผู้นาประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุ ต่านแห่งบรูไน
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กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางนา้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ตั ้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าบรู ไน เป็ นหมู่บ้าน
กลางน ้าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้ างบ้ านเรือนแบบปลูกสร้ างอยู่บนเสาค ้ายันและเชื่อมต่อกันด้ วย
สะพาน หมู่บ้านกลางน ้านี ้มีทั ้ง บ้ านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรี ยน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ, ร้ านค้ า, ร้ านอาหาร ปั จจุบันหมู่บ้าน
แห่งนี ้มีประชากรกว่า สามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้ อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรู ไนและเป็ นสถานที่ที่แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรม
ริมน ้าของบรูไนสร้ างความประทับใจให้ แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้ มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ จากนั ้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal
Regalia มีการจัดแสดงเครื่ องประกอบพิธีราชาภิ เษกของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ ที่ 29 แห่งบรู ไน และข้ าวของเครื่ องใช้ ขององค์
สุลต่านเอาไว้ มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์ และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั ้งของขวัญ
จากผู้นาประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุ ต่านแห่งบรู ไน จากนั ้นนาท่าน ล่ องเรื อชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรื อที่
เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็ นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็ นลิงที่พบได้ เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์ เนียว
เท่านั ้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่ าชายเลนหรือป่ าติดริมแม่น ้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5
เช้ า

10.55 น.
12.40 น.

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรู ไน – กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซึ่งสร้ างขึ ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ ของสุลต่านองค์ ปัจจุบัน
มัสยิดทองคาแห่งนี ้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงามที่สดุ ในบรูไน โดยมีการนาเข้ าวัสดุในการก่อสร้ างและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคาแท้ ขนาดใหญ่ ที่สดุ ในโลกจากประเทศออสเตรี ย
เป็ นต้ น เริ่มก่อสร้ างในปี 1987 แล้ วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้ วย ห้ องสวดมนต์ 2 ห้ องแยกชาย หญิ ง โดมทองคาจานวน 29
อัน บันไดทางขึ ้น 29 ขั ้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์สลุ ต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิ บดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์
มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึง่ เป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของบรูไน
** กรณีท่ มี ัสยิดมีพิธีกรรมหรื อปิ ดทาการ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์นาท่ านถ่ ายรู ปบริ เวณภายนอกแทน**
ออกเดินเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน (BI) เที่ยวบินที่ BI 513
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA
อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน โดยสายการรอยัล บรูไน (BI)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ
23,900

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ
23,900

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ
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

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่

6.
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หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (1,500 บาท)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

รหัสทัวร์ : THG1-BI-ID-14APR-20OCT20

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้
(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ ้นอยู่กับ
ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่ เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัท
ต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเ จ็บ ป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใ บรั บรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริ ษัท ฯจะทาการเลื่อ นการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตั๋วเครื่ องบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ องพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ ห้ อ งพั กแบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single) ,ห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ อ งพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม

