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บรูไน The Golden Legacy
3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)
เริ่มต้นเพียง

17,888.รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
• ชมความงามของมัสยิดทองคํา Jame As’r Hassanil Mosque
• ชมหมู่บ้านกลางน้ําที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
• ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
• สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
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เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

เช้า

X

เที่ยง

ค่่า
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มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia 2 มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้าํ - ล่องเรือชมลิงจมูก
ยาว
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Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman 3 พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
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โรงแรมที่พัก
Orchid Garden Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า
Orchid Garden
Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

10.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่

17.15 น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
จากนั้นนํา ท่ านสัมผั สบรรยากาศวิถีชีวิ ตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์ มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

ค่่า
พักที่

วันที่ 2
เช้า

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali
Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้่า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้ น นํ า ท่ า นชม มั สยิ ด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ า งขึ้ น ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ ง การ
ครองราชย์ ข องสุล ต่า นองค์ปั จจุ บัน มั สยิด ทองคํ าแห่ งนี้ เป็ นมั สยิ ด แห่ งชาติ ของบรู ไน และมี สถาปั ตยกรรม
สวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้ าวัสดุในการก่อ สร้างและตกแต่ งมาจากทั่วโลก อาทิเ ช่น หิน อ่อนจาก
ประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี
1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองคําจํานวน 29 อัน
บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี
ฮัสซานัล โบลเกี ยห์ มู อิซ ซั ดดิ น วัด เดาละห์ ซึ่ งเป็น สมเด็จ พระราชาธิ บดี องค์ที่ 29 องค์ ปัจ จุบั นของบรู ไ น
จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์
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เสรี เบกาวัน สร้า งขึ้ นโดย สุ ลต่ าน โอมาร์ อาลี ไซฟุด ดิน ซึ่ งเป็น มัสยิด ประจํ าพระองค์ข องสมเด็ จพระมหา
ราชาธิบ ดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็น พระราชบิดาของสมเด็ จพระราชาธิบดี องค์ที่ 29 องค์ ปัจจุบัน ภายใน
มัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร
และยัง ใช้เ ป็ น เวที ประกวดอ่ านคั ม ภีร์ อั ลกุ ร อาน มัสยิ ด แห่ ง นี้เ ป็ น การผสมผสานระหว่ างสถาปั ต ยกรรมแบบ
อิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli
ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็น
จุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดน
แห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน
บ่าย

ค่่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนํ าท่า นชม พิพิ ธภัณ ฑ์ Royal Regalia มีก ารจั ดแสดงเครื่อ งประกอบพิธี ราชาภิเ ษกของสมเด็ จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน ,
เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้ นําประเทศต่าง ๆ
ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นนําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้่า Kampong Ayer หมู่บ้าน
กลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมา
ยาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลู กสร้างอยู่บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้าน
กลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย , มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย , สถานีตํารวจ, ร้านค้า , ร้านอาหาร ปัจจุบัน
หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นก
ั ท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมูบ
่ า้ น
แห่งนี้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูก
ใหญ่และยื่น ยาวประหลาดกว่าลิง ชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่า นั้น โดยจะ
อาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ํา
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3

เช้า

Tamu Market - ผ่ า นชมพระราชวั ง สุ ลต่ า น Istana Nurul Iman - พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Malay
Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอม
เพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นชม Tamu Market นําท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไ น
จากนั้นนําท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของ
สุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้น ที่
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา , ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ํา 257 ห้อง สิ่งอํานวย
ความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ําจํานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่ง
โปโลขององค์สุลต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000
คน และสุเ หร่า ที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวั งแห่ งนี้ยัง เป็น ที่เก็บ เหล่ าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอี กด้ว ย
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน จากนั้นนําท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่านได้ชมศิลปะการ
ทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นมาก แต่คนบรูไนก็ยัง
อนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้และมีการจัดการเรียนการสอนทอผ้าขึ้นในที่นี่ด้วย

(GH) ทัวร์บรูไน_GO1BWN-BI001_Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน (BI)

(GH) GO1BWN-BI001

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime ซึ่งท่านจะได้รับชมเส้นทางการล่องเรือ ขนสินค้า วัตถุ
โบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบื้องเคลือบ หม้อ ไหเป็นต้น เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกั บ
สินค้าท้องถิ่นของประเทศบรูไนอาทิเช่น เครื่องเทศ เครื่องหวาย แป้งสาคู เป็นต้น และให้ท่านได้ทราบถึ ง
ประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน
คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สําคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสิ นค้าพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัล
และเครื่องประดับราคาแพง หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

18.15 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง

20.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทย
โปรแกรม : บรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน

อัตราค่าบริการ
พักห้องละ 2-3
ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริม
เตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 22-24 มี.ค. 62

19,888

19,888

19,888

4,900

9,888

วันที่ 05-07 เม.ย. 62

18,888

18,888

18,888

4,900

10,688

วันที่ 12-14 เม.ย. 62

19,888

19,888

19,888

4,900

11,688

วันที่ 26-28 เม.ย. 62

17,888

17,888

17,888

4,900

9,688

วันที่ 03-05 พ.ค. 62

17,888

17,888

17,888

4,900

9,688

วันที่ 17-19 พ.ค. 62

18,888

18,888

18,888

4,900

10,688

วันที่ 24-26 พ.ค. 62

17,888

17,888

17,888

4,900

9,688

ผู้ใหญ่
ก่าหนดการเดินทาง

*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่านละ 8,000.- ราคานี้รวมรายการ
ทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน ***

(GH) ทัวร์บรูไน_GO1BWN-BI001_Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน (BI)

(GH) GO1BWN-BI001

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม
12 USD /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้ งในกรณีที
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ แล้ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นา้ํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้าํ หนักตามสายการบิน
กําหนด

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมท่านละ 12 USD /ท่าน/ทริป

เงื่อนไขการจอง
1.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจําแล้วเท่านั้น

2.

ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.

หากท่ านที่ ต้ อ งการออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้ าอยู่ ต่ า งจัง หวั ด ) ให้ ท่า นติ ดต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ออกบั ต รโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบ ริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4.

หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โ รคประจํ า ตั ว
หรื อ ไม่ สะดวกในการเดิ น ทางท่อ งเที่ย วในระยะเวลาเกิ นกว่ า 4-5 ชั่ ว โมงติ ด ต่อ กั น ท่ า นและครอบครั ว ต้อ งให้
การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื่ อ งจากการเดิ น ทางเป็ น หมู่ คณะ หั ว หน้ า ทั ว ร์ มี ค วาม
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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การช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก่าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส่ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมือ
่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

6.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศบรูไน
ไม่มีการคืนเงินทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.

ยกเว้นกรุป
๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอืน
่ ๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุตา่ งๆ

3.

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครือ
่ ง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
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7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน
ื่
ทดแทนให้ แต่จะไม่คน
ื เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทั้งสิ้น

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพือ
่ ท่องเที่ยวเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศบรูไน มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมี
ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม
ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ
้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ

15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบต
ั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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