วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี
11.30 คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล บูร
ไน ประตู 9 โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระ
13.30 ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวันโดยเที่ยวบินที่ BI514 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ใช้
เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
17.15 ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาทีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
นาคณะผ่านตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระ

21.05 นาทุกท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เดนพาร์ ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal
Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใช้ เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง 25 นาที โดยประมาณ
23.30 ถึง สนามบิน กูรารัย“NgurahRai International Airport” เมืองเดนพาซาร์ ซึง่ เป็ นสนามบินที่สร้ างขึ ้นเพื่อ
ระลึกถึงวีรบุรุษที่ตอ่ สู้กบั ชาวดัชต์เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตังอยู
้ ห่ ่างจากทางใต้ ของเมือง
เดนปาซาร์ ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 ระบาบารองซ์ ดานซ์ – บาติก สตูดโิ อ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
– อูบุด วิลเลจ
เช้ า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบาหลี ระบาบารองด๊ านซ์”เป็ นการแสดงร่ายราระบาสิงโตเทพ
เจ้ า ซึง่ แสดงให้ เห็นการต่อสู้อนั ไม่มีที่สิ ้นสุดระหว่าง “บารอง”สิงห์โตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความดีและ “รังดา” ตัวมารซึง่ มากด้ วยเวทย์มนต์มหาศาล เป็ นสัญลักษณ์ของความชัว่ ร้ าย
จากนันน
้ าท่านสู่ Batik Studio เพื่อช้ อปปิ ง้ ผ้ าบาติก แบบต่างๆ ที่แปลกตา
จากนันน
้ าท่านเดินทางขึ ้นสูเ่ ทือกเขาคินตามณี Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์ และอากาศเย็นตลอดทังปี
้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารคินตามณี
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟกุนงุ บาตูร์ (GunungBatur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็ นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้ การ
สักการะบูชานับว่าเป็ นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพน่ ลาวาและเถ้ าภูเขาไฟ
มาแล้ วหลายครัง้ บริเวณนี ้จะมีอากาศเย็นตลอดทังปี
้ ใกล้ กบั ภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนงุ บาร์ ตรู ์ เป็ นทะเลสาบซึง่
เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

จากนันเดิ
้ นทางสูป่ รุ าเตียร์ ตาอัมปึ ล (Pura Tirta Empul) หรื อวัดน ้าพุศกั ดิส์ ทิ ธิ์หรื อวิหารศักดิส์ ทิ ธิ์ทมั ภัคสิริงค์
มีบอ่ น ้าพุศกั ดิส์ ทิ ธิ์ใสสะอาดที่ผดุ ขึ ้นจากใต้ ดินเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์ เป็ นผู้ดล
บันดาลให้ เกิดน ้าพุชาวบาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มาอาบน ้า จะเป็ นสิริมงคลและขับไล่สงิ่ เลวร้ ายทังยั
้ งรักษาโรคต่างๆ
ทุกปี ผ้ คู นนิยมเดินทางมาเพื่อชาระร่างกายให้ บริสทุ ธิ์ก่อนการอาบน ้า จะมีการทาพิธีบชู าเทพเจ้ าแห่งน ้าพุที่
แท่นบูชาจะมาอาบน ้าพุศกั ดิส์ ทิ ธิ์กนั ที่ ที่อาบน ้าโบราณ สร้ างมาตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 10
ให้ เวลาท่านช้ อปปิ ง้ กันสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กับสินค้ าราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ ณ ร้ านค้ าบริเวณรอบๆ
วัดทัมปั คสิริงค์
จากนันน
้ าท่านชมสินค้ าพื ้นเมือง ที่ Ubud Village ซึง่ เป็ นงานฝี มือที่ปราณีต และท่านสามารถเลือกซื ้อเป็ นของ
ฝากได้
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 วัดปุรามันอายุน Meng Wi Temple –ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต
เช้ า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสูป่ รุ าทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรื อวัดเมงวีซงึ่ เป็ นวัดที่เคยเป็ นพระราชวังเก่าสร้ างตอน
ศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กาแพงประตูวดั ก่อด้ วยหินสูง แกะสลัก
ลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้ าสิง่ ก่อสร้ างด้ านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน ้า
ล้ อมรอบ
จากนันน
้ าท่านชมทุ่งข้ าวขันบั
้ นไดที่คอ่ ย ๆ ลาดต่าลงที่เบดูกลั ป์ (Bedugu)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทุง่ ข้ าวขันบั
้ นได
นาท่านเดินทางสูป่ รุ าอูลนั ดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)

ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังและชมความสวยงามของปุราอู
ลันดานูบราตัน (PuraUlun Danu Bratan) หรื อวัดอูลนั ดานู วัดที่สาคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตังอยู
้ บ่ ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี ้สร้ างตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17
เพื่อใช้ ทาพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดูรวมทังอุ
้ ทิศแด่เทวีดานู เทพแห่งสายน ้า มีความสวยงามเป็ นอันสองของ
เกาะบาหลี มักปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตลอดทังปี
้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูจ่ ดุ ชมวิวที่งดงามที่สดุ ของเกาะบาหลี ที่ปรุ าทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรื อ วิหาร
ทานาห์ลอต ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหน้ าผามหัศจรรย์จดุ ชมวิวที่งดงามเป็ นวิหารที่สร้ างใน
ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิธาราที่บาเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ ทิ ธิ์มากเป็ นที่นบั ถือของชาวบาหลี และเชื่อกัน
ว่ามีงเู ทพเจ้ าคอยปกปั กรักษาอยูภ่ ายใต้ วิหารแห่งนี ้ ลักษณะการสร้ างวัดอยูบ่ นโขดหินคล้ ายเกาะเล็กๆเวลาน ้า
ขึ ้นจะดูเหมือนอยูก่ ลางทะเล เป็ นวัดริมทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลีที่มีภมู ทิ ศั น์สวยงามกว่าแห่งอื่นๆเป็ น
สถานที่ถ่ายทาละครดัง เช่น ดอกแก้ วการะบุหนิงและภาพยนตร์ เรื่ องต่างๆ
ค่า รับประทานอาหารค่า : ณ ชายหาดจิมบารัน ด้ วย...เมนูพิเศษกุ้งล็อปเตอร์ +กุ้งมังกร ท่ามกลางบรรยากาศ
สไตล์ บาหลี เพลิดเพลินด้ วยเสียงดนตรี บรรเลงจากนักดนตรี ท้องถิ่นสไตล์ บาหลี
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั BintangKutaHotel 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 บาหลี – บรูไน – มัสยิด Jame As’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace –
พิพธิ ภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางนา้ Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว –
มินิทชั มาฮาล
เช้ า รับประทานอาหารกล่อง (Boxes)
07.10 นาท่านออกเดินทางสูก่ รุงบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI) เที่ยวบิน
ที่ BI758 ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเครื่ องมีบริการอาหารและเครื่ องดื่ม

09.30 ถึง สนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยูใ่ นเมืองหลวงกรุงบัน
ดาร์ เสรี เบกาวัน มัสยิดแห่งนี ้ถือว่าเป็ นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปั ตยกรรมที่ใช้ ได้ ระบุวา่
เป็ นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทกุ ชิ ้นเป็ นวัสดุที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดีไม่วา่
จะเป็ นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื ้อแข็งชันเยี
้ ่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้ าคริสตัลจาก
อังกฤษ พรมเส้ นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่สาคัญยอดโดมใช้ แผ่นทองคาแท้ ถึง 3.3 ล้ านแผ่น ความสูง
ของมัสยิด 52 เมตร เรี ยกว่าสูงพอที่จะให้ คนในเมืองเห็นโดมทองคานี ้อย่างทัว่ ถึงไม่วา่ คุณจะอยูแ่ ห่งหนไหนใน
เมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้ วยต้ นไม้ น้อยใหญ่ ไม้ ดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาด
ย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรื อหลวง Mahligai ลอยลาอยูด่ ้ านหน้ า ว่ากันว่าเรื อลานี ้ยังใช้ เป็ นเวทีประกวดการ
อ่านคัมภีร์อลั กุรอ่าน อีกด้ วย มัสยิดนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันอีกชื่อหนึง่ ว่า "มัสยิดทองคา" เนื่องจากจุดเด่นบนโดมที่ใช้
ทองคาถึง 3 ล้ าน 3 แสนแผ่นนัน่ เอง แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana NurulIman หรื อ พระราชวังหลังคาทองคา
พระราชวังที่ประทับขององค์สลุ ต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทังเป็
้ นสถานที่ทาเนียบรัฐบาลอีกด้ วย
พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้ าด้ วยกัน มีโดมทองคาสูงโปร่งเป็ น
ลักษณะเด่น ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆถึง 1,788 ห้ อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน
จากนันน
้ าทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไว้ หลายส่วน โดยส่วนที่สาคัญที่สดุ คือ Islamic Art
Gallery Royal Regalla ที่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององค์สลุ ต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแก้ วเป่ าจากอียิปต์ รวมไปถึงคัมภีร์อลั กุ
รอ่านที่เล็กที่สดุ ขนาดเท่ากล่องไม้ ขีดไฟ นอกจากนี ้ยังจัดแสดงประวัติการค้ นพบน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ
จานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนให้ เป็ นประเทศที่ร่ ารวยที่สดุ ในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่หมูบ่ ้ านกลางน ้า
นาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้ าชมชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนชาวพื ้นเมืองเดิมตังแต่
้ สมัย
โบราณ ทุกท่านจะได้ ชมทังการต่
้
อเรื อ การตกปลาหาเลี ้ยงชีพ การทาเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ห้ องที่ 1 ห้ องหมูบ่ ้ านน ้า Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสร้ างชุมชนบ้ านเรือนที่หมูบ่ ้ าน

กลางน ้าตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบนั ห้ องที่ 2 จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนและหัตถกรรม
ต่างๆ เช่น การทาเครื่ องเงิน เครื่ องทอง การจักสาน และการทอผ้ า เป็ นต้ น และ ห้ องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวบ้ านบนบก ที่แสดงถึงความแตกต่างตังแต่
้ การสร้ างบ้ านเรื อนและการใช้ ชีวิตความเป็ นอยู่ รวม
ไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน ้าตาลทรายแดงอาชีพประจาของท้ องถิ่นอีกด้ วย หลังจากนันน
้ าทุกท่านแวะชม
ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง
จากนันน
้ าทุกท่านล่องเรื อชมหมู่บ้านลอยน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก หรื อ กัมปงไอเยอร์ ตังอยู
้ บ่ ริเวณปากแม่น ้า
บรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยูก่ นั มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์ คือ ศิลปะการสร้ างบ้ าน
เรื องแบบพื ้นนับพันหลัง ปลูกสร้ างอยูบ่ นเสาค ้ายันและเชื่อมต่อกันด้ วยสะพาน หมูบ่ ้ านกลางน ้านี ้มีทงบ้
ั ้ านพัก
อาศัย มัสยิด โรงเรี ยน สถานีอนามัย สถานีตารวจ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง
ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็ นศูนย์ราชการ เป็ นนครหลวงของจักรวรรดิบ์ รูไน เป็ นท่าเรื อที่สาคัญของภูมิภาค
เป็ นศูนย์กลางการพบปะของพ้ อค้ าจากตะวันตก จีน กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ กัมปงไอเยอร์ นบั เป็ น
สถานที่ที่แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้าของประเทศนี ้อย่างชัดเจนที่สดุ
แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหร่าที่ได้ ชื่อว่าสวยงามที่สดุ
และใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออก ได้ ชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองค์ที่ 28 สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1958
ตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ริมแม่น ้าเคดายัน เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ
สุเหร่าเป็ นสระขุดกว้ างใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะท้ อนบนพื ้นน ้าสวยงามจับตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตให้ คน
ที่ไม่ได้ เป็ นมุสลิมเข้ า) ความงามของมัสยิดนี ้ได้ รับการเปรี ยบเปรยว่าเป็ น มินิทชั มาฮาล
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 พิพธิ ภัณฑ์ เทคโนโลยี Malay Technology Museum – ศูนย์ ศิลปะ &หัตถกรรม Handicraft
Center – Technology Park – ช็อปปิ ้ ง The Mall Shopping Complex – กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
จากนันน
้ าท่านชม Malay Technology ชมการจาลองรูปแบบประเพณี และวีถีการดาเนินชีวิต และข้ าวของ
เครื่ องใช้ ของคนบรูไนสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม Handicarft Center เป็ นแหล่งศูนย์
รวมข้ าวของเครื่ องจากที่เป็ นงานฝี มือ ซึง่ มีความปราณีต และคงความเป็ นเอกลักษณ์ของคนบรูไน อันได้ แก่
ข้ าวของเครื่ องใช้ เสื ้อผ้ า, รองเท้ า , ฮียาป , เครื่ องประดับ , หมวก , ถ้ วยชาม เป็ นต้ นฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านแวะช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ าThe Mall Shopping Complex ศูนย์การค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง
ตังอยู
้ ใ่ นย่านใจกลางเมือง รวมสินค้ าประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มีร้านค้ าต่างๆมากมายเป็ นที่ถกู ใจ
นักท่องเที่ยวที่ขอบการช้ อปปิ ง้ เป็ นอย่างมาก ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติบรูไน
18.15 เหิรฟ้าสูส่ นามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI519 พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้ อมบริการ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่อง (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
20.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืมเลือน

