
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• โปรแกรมสดุคุม้ “ไปคร ัง้เดยีว เทีย่วสองประเทศ  บาหล,ี อนิโดนเีซยี+บรไูน” 
• บาหล-ีชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาหล์อต 
• บาหล-ีชม วดัตมัปะซรีงิ บ่อน้ําพุศกัดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ+ชอ้ปป้ิงสดุมันส ์ตลาดปราบเซยีน 
• บาหล-ีชม วดัอูลวูาต ูวดัสําคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร 
• บาหล-ีพเิศษ...เมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล+ีกุง้มงักรรวม 500 กรมั 
• บรไูน-ชมความอลงัการของ มสัยดิทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 
• บรไูน-ผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
• บรไูน-ชมหมูบ่า้น  Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอายุนบัพันปี 
• บรไูน-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว ลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ 

• จองครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางพรอ้มคณะคอยดแูลและบรกิารทกุทา่น 

บาหล ี+ บรไูน Fantastic of ASEAN-D 
5 วนั 4 คนื (BI)  

            โดยสายการบนิรอยัลบรไูนแอรไ์ลน ์
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท ี:่ 3-7 (หยุดวนัฉตัรมงคล) /17-21 พ.ค. 59 (หยุดวนัวสิาขบชูา)  25,900.- 
วนัท ี:่ 10-14/24-28 พ.ค. 59         24,900.- 
วนัท ี:่ 7-11/14-18/21-25 ม.ิย. 59/ 28 ม.ิย.59-2ก.ค.59    24,900.- 
วนัท ี:่  12-16/26-30 ก.ค.59 / 2-6/16-20 ส.ค.59      25,900.- 

วนัท ี:่ 19-23 ก.ค.59 (หยุดวนัอาสาฬหบชูา) / 9-13 ส.ค.59 (หยุดวนัแม)่        26,900.- 
วนัท ี:่  20-24 ก.ย. / 27ก.ย. -1 ต.ค. 59 / 4-8 / 11-15 / 18-22 ต.ค. 59          24,900.- 

วนัท ี:่  30 ส.ค. – 3ก.ย. 59 /6-10 ก.ย.59 / 25-29 ต.ค. 59                                25,900.-                                             
 

1. กรงุเทพฯ-บรไูน-บาหล-ีเขา้โรงแรมทีพ่ัก 
2. วดัเตยีตารอ์มัปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 

- สวนพระวษิณุ–วดัอลูวูาต–ูระบํา Kacak Dance 
3. วดัทามนัอายุน–เขาเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดานบู

ราตนั–ชมววินาขัน้บันได-วดัทานาหล์อต-หาดจมิบารนั 
 

 

4. บาหล-ีบรไูน-ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-มสัยดิ 
Omar Ali Saiffuddien –หมูบ่า้นกลางน้ํา-พพิธิภณัฑ ์Royal 
Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว 

5. พพิธิภณัฑ ์Malay Technology-มัสยดิ Jame Asr Hassanil 
Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-สวน Agro-
Technology Park-ชอ้ปป้ิงยาย่าซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-
กรงุเทพฯ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรูไน - บาหล ี
11.30 น.
  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U
เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ให ้
การตอ้นรบั และอํานวยความสะดวก 

 

13.30 น.
  

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถ ิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

21.05 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ 
รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI757 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
25 นาที ่

 

23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพาร์
ซา่รห์รอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแห่งนีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ก ่พนัโท อ ี
กสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองกําลงัชาวอนิโดนเีซยี วรีบุรษุในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ใน
วงลอ้มของกองกําลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏวิตัอินิโดนเีซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้
ตัง้อยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเท่า,เดนพารซ์่าร ์  
วนัท ีส่อง วดัเตยีรต์าอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน - สวนพระวษิณุ – วดัอูล ู
                     วาตู – ชมระบาํไฟ Kacak Fire Dance 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นสู ่หมูบ่า้นตมัปะซริงิ นําทา่นชม วดัเตยีรต์าอมัปีล (Tirta Empul 

Temple) วดัน้ําพุศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) 
ตามตํานาน เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณส์ถาน
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นีด้ว้ยเล็บมอืของตน เป็นอนสุรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณปีลงพระศพ
ของราชวงศ ์(ซึง่เชือ่กนัวา่ทําใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายใน
วดัทา่นจะไดพ้บกบับ่อน้ําศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจบุนันีย้ังมน้ํีาผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัวา่พระ
อนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้พภิพเพือ่สรา้งบ่อน้ําอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค์
สถานทีแ่ห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 บ่อน้ําพุศกัดิส์ทิธิใ์สสะอาดทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิ 
เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชือ่วา่ถา้ไดม้าอาบน้ํา จะเป็นสริมิงคลและขบั
ไลส่ ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ชําระรา่งกายให ้
บรสิทุธิ ์ทีน้ํ่าพุแห่งนีเ้ป็นจํานวนมาก จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดปราบเซยีน ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมายเชน่เสือ้ผา้,ของทีร่ะลกึ,ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่
พืน้เมอืง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม สวนพระวษิณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรยี์

ขนาดใหญ่แบบครึง่รปู ไดแ้ก ่อนสุาวรยีร์ปูสกัการะของพระวษิณุ (พระนารายณ)์ 1 ใน 3 
เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรยีค์รฑุ หรอืเทพการดูา้ เทพเจา้
แห่งอสิระเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตนั ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัรปูปัน้ขนาดใหญข่อง
พระวษิณุ  หรอืเดนิชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทศันยีภาพของเวิง้อา่วบาหลี
ตอนใตไ้ดจ้ากทีน่ีไ่ดอ้กีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม วดัอูลวูาต ู( Uluwatu Temple ) วดั
ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉยีงใตต้ัง้ของเกาะ
บาหล ีเป็นวดัสําคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มกีารบรูณะ
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอย่างด ีภายในวดัแบ่งเป็น 3 สว่น
ตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหนิเป็นรปูปีกครฑุตัง้อยู่
สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตถูดัไปมรีปูสลกัเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิกัษ์
คุม้ครองอยู่เหนอืประต ูขา้งประตปูระดบัดว้ยรปูสลกัพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ึง่ถอื
เป็นบรเิวณทีม่คีวามสําคญัทีส่ดุนัน้ จะอนญุาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูีจ่ะสวดบูชาเทพ
แห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก หรอืเครือ่งประดบั ตา่งๆ เนือ่งจากมฝีูงลงิจํานวน
มากทีอ่าศยัอยูใ่นวดัแห่งนี ้วดันีจ้ดัไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามแห่งหนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระ
อาทติยกํ์าลงัลบัขอบฟ้า นําทา่นชม ระบําไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบําไฟบูชาเทพ
เจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถา่ยทอดเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนมุานและทศ
กณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจงัหวะประสาน 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเท่า,เดนพารซ์่าร ์  
วนัท ีส่าม  วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี – เทอืกเขาเบดูกลั – ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานูบราตนั  

– ชมววินาข ัน้บนัได - วดัทานาหล์อต - หาดจมิบารนั 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายนุ (Taman Ayun Temple) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 

วดัเม็งว ี( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของบาหล ี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในอดตีวดัหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชส้าํหรบั
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งว ีใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีีม่เีอกลกัษณใ์น
การสรา้งโดยสรา้งขึน้เป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง, ประตวูดัที่
กอ่ดว้ยหนิสงู แกะสลกัลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั 
เทอืกเขาทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการทํา
เกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่งๆ เชน่ การทํานาขัน้บันได, สวนผกั และสวนผลไม ้

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  นําทา่นชม วดัอลูนัดานู บราตนั ( Pura 

Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัทีส่ําคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิ
ทะเลสาบบราตนัทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงู
จากระดบัน้ําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิกีรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พือ่อทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน้ําทอ้งทะเลสาบบรา
ตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมร ุมุงดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 
11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณท์ีใ่ชต้พีมิพร์ปูลงดา้นหลงัธนบัตรแบบ 50,000 รเูป๊ียะหข์อง
อนิโดนเีซยี นําทา่นเดนิทางกลบั ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตทิีส่ด
ชืน่ ชมววินาข ัน้บนัได จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
ไดร้บัฉายาวา่"วดัทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่โลก คําวา่ ลอต 
แปลวา่ทะเลเชือ่วา่วดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล  
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เป็นวดัทีต่ัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขด
หนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน้ําขึน้จะดเูหมอืนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดนิขา้ม
ไปยังตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดชูือ่ ดงั ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 
เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง
ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารนั 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ิม้ลองเมนูซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ี+ กุง้
มังกร 500 กรมั ทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารนั 

 

 ทีพ่กั Swiss-Bel Hotel Tuban ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเท่า,เดนพารซ์่าร ์  

วนัท ีส่ ี ่  บาหล-ีบรูไน-ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien 
–หมูบ่า้นกลางนํา้-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว 

เชา้  นําทา่นเดนิทางส ูสนามบนิงรูะหไ์ร เพือ่นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั 
ประเทศบรไูน 

 

07.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ่บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถ ิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 นําทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก พระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พระราชวงั Istana 
Nurul Iman เป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแห่งบรไูนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย 
โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน้ํา 257 หอ้ง สิง่อํานวยความสะดวกใน
พระราชวงัแห่งนีค้อืสระวา่ยน้ําจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรบัอากาศสาํหรบัมา้เพือ่แขง่
โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งที่
สามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้ังเป็นทีเ่ก็บ
เหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย ซึง่พระราชวงัแห่งนีจ้ะไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้
ไปไดย้กเวน้ในวนัสําคญัทางศาสนาอสิลามประจําปี คอืวนัเฉลมิฉลองเนือ่งในวนัสิน้สดุการ
ถอืศลีอด และในวาระนีจ้ะมกีารเลีย้งอาหารใหก้บัคนทัว่ไปอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นผ่านชม
และถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบ
กาวนั สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจําพระองคข์องสมเด็จ
พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่
29 องคปั์จจบุัน ภายในมสัยดิประดบัตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอีย่างเรยีบงา่ย 
เหมาะสมสําหรบัสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคมัภรีอ์ลักุ
รอาน มัสยดิแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรม
อติาล ีไดร้บัการขนานนามวา่ มนิ ิทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจําลองเรอืพระราชพธิมีา
ประดบั นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มสัยดิแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ
ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์สดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชม หมู่บา้นกลางนํา้ Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน้ําทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าบรไูน เป็นหมู่บา้นกลางน้ําทีม่คีนอยู่อาศยัตอ่เนือ่งกนั
มายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค้ํายนัและเชือ่มตอ่กนั
ดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน้ํานีม้ทีัง้ บา้นพักอาศยั, มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามัย, สถานี
ตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุันหมูบ่า้นแห่งนีม้ปีระชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบ
รอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมรมิน้ําของ
บรไูนสรา้งความประทบัใจใหแ้กน่ักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีไ่ดม้าชมหมูบ่า้นแห่งนี ้จากนัน้
นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไว ้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจาก
ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูนํ้าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรไูน 
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ลงิ
จมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะ
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ในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน้ํ่า 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
วนัท ีห่า้ พพิธิภณัฑ ์Malay Technology-มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์

Islamic Gallery-สวน Agro-Technology Park-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-
กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจําลองรปูแบบการใชช้วีติ 

และจดัแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรไูน จากนัน้นําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr 
Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุตา่นองค์
ปัจจบุัน มัสยดิทองคําแห่งนีเ้ป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุ
ในบรไูน โดยมกีารนําเขา้วสัดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่น
จากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี 
เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 
หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อนั บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่
เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรไูนหรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานลั โบลเกยีห ์
มูอซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุันของบรไูน นํา
ทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสม
โบราณล้ําคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศมุสลมิทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คมัภรีอ์ลักรุะ
อาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม Agro-Technology Park แหลง่รวมพันธุไ์ม ้และดอกไมส้วยงาม

หลากหลายชนดิ ใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจกบัดอกไมส้สีวยงามหลากสสีนัตาม
อธัยาศยั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยาย่าซนั คอมเพล็กซ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่นําทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

18.15 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
 

**************************************************** 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณใีดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะ
เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตาม
หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่าน
ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณทีีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้
สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงราคาในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางวนัที:่  3-7 พ.ค. (ฉตัรมงคล)/ 17-21 พ.ค. 59 (ว ิ
สาขบชูา) 

ราคาตอ่ท่าน 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  6,900.- 
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เดนิทางวนัที:่ 10-14 /24-28 พ.ค. 59,  

7-11/14-18/21-25 ม.ิย. 59/ 28ม.ิย.59 -2ก.ค.59 

ราคาตอ่ท่าน 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 23,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 22,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  5,900.- 

 
 

เดนิทางวนัที:่ 12-16/26-30 ก.ค.59 / 2-6/16-20 ส.ค.59 / 
30 ส.ค. – 3ก.ย.59 / 6-10 ก.ย.59 / 25-29 ต.ค. 59 

ราคาตอ่ท่าน 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  6,900.- 

 
 

เดนิทางวนัที:่ 19-23 ก.ค.59 (หยุดวนัอาสาฬหบชูา) / 9-13 
ส.ค.59 (หยุดวนัแม)่         

ราคาตอ่ท่าน 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 26,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 26,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 24,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  7,900.- 

 
 
 

เดนิทางวนัที:่  20-24 ก.ย. / 27ก.ย. -1 ต.ค. 59 / 4-8 / 11-
15 / 18-22 ต.ค. 59           

ราคาตอ่ท่าน 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 23,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 22,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  5,900.- 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    
 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามันไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
     **คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ในกรณทีีท่าง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูชํ้านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน้ําหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ Visa on Arrival สําหรบัผูท้ ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การสํารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั หรอืตามสายการบนิกําหนด 
3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. สําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ
อนิโดนเีซยีไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมี
ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ
7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ
 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง  ๆ
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคนื
คา่บรกิารทีท่า่นไดชํ้าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่  ๆ
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน
ให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด  ๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่
บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆทัง้ส ิน้ 
11. บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่กัในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของประเทศอนิโดนเีซยี 
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณทีี่
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ
เช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

8 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 
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