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Brunei Exclusive เข้าพบกษัตริย์แห่งบรูไน
3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)
ราคาเพียง

18,888.รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์...โปรแกรมทัวร์
• พิเศษ!! พบกษัตริย์ แห่งประเทศบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์
• พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29
• ชมความงามของมัสยิดทองคา Jame As’r Hassanil Mosque
• สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
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เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก

1 กรุงเทพฯ – บรูไน

X

✈

X

WAFA Hotel หรือ
เทียบเท่า

พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman – พบกษัตริย์แห่งบรูไน มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia2
หมู่บ้านกลางน้าํ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Omar Ali
Saiffuddien – อนุสรณ์ Crystal Arch - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

�

�

�

WAFA Hotel หรือ
เทียบเท่า

3 บรูไน-กรุงเทพฯ

�

✈

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 06-08 มิ.ย. 62

18,888

รายการนีไ
้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม
12 USD /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บรูไน

19.00
น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก

21.10
น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI520 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่

00.55
น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนํา
ท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่

วันที่ 2

เช้า

WAFA Hotel หรือ เทียบเท่า
พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman – พบกษัตริย์แห่งบรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil
Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia- หมู่บ้านกลางน้า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Omar
Ali Saiffuddien – อนุสรณ์ Crystal Arch - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
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จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวั ง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นที่ประทับของ
สุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ํา 257 ห้อง สิ่งอํานวย
ความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้าํ จํานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่ง
โปโลขององค์สุลต่านจํา นวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้ องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึ ง
4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสม
อีก ด้ วย จากนั้ น นํ า ท่า นพบกั บ กษั ต ริย์ แห่ง ประเทศบรู ไน สมเด็ จพระราชาธิ บดีฮั จ ญี ฮั สซานั ล โบล
เกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ ทรงเป็นสุลต่านองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และยังทรงเป็นสุลต่านบรูไนพระองค์
แรกที่ทรงพระอิสริยยศเป็นยังดีเปอร์ตวน (สมเด็จพระราชาธิบดี ) พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่
ของสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ทรงสําเร็จ
การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนายร้ อ ยทหารบกแซนด์ เ ฮิ ส ต์ ประเทศอั ง กฤษ และได้ รั บ การสถาปนาเป็ น
มกุ ฎราชกุ ม ารเมื่อ ปี พ.ศ. 2504 พระองค์ เ สด็ จ ขึ้น ครองราชย์ เมื่ อ วัน ที่ 5 ตุล าคม พ.ศ. 2510 ทรงเป็ น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
**การแต่งกายสําหรับการเข้าพบกษัตริย์ แห่งประเทศบรูไน**
1. การแต่งกายของผู้ชาย
- ชุดประจําชาติ สูท หรือเสื้อเชิ้ต
- กางเกงสเลค ขายาว สีสุภาพ ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่ใส่กางเกงขาด
- รองเท้ารัดส้นสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
2. การแต่งกายของผู้หญิง
- ชุดประจําชาติ เดรสยาว
- กางเกงสุภาพ ขายาว สีสุภาพ ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่ใส่กางเกงขาด
- รองเท้ารัดส้นสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
**หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่เป็นสีเหลือง เนื่องจากถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์แห่งบรูไน**

ตัวอย่างชุดประจําชาติบรูไน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่า

จากนั้นนํ าท่ านชม มัสยิ ด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้า งขึ้น ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ง การ
ครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรม
สวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจาก
ประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้าง
ในปี 1987 แล้ ว เสร็ จ ในปี 1994 ภายในประกอบด้ว ย ห้อ งสวดมนต์ 2 ห้อ งแยกชาย หญิ ง,โดมทองคํ า
จํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์
ปัจ จุบั นของบรู ไน จากนั้น นํ าท่ านชม พิ พิธ ภัณ ฑ์ Royal Regalia มีก ารจั ดแสดงเครื่ องประกอบพิ ธี
ราชาภิเ ษกของสมเด็จ พระราชาธิบ ดีอ งค์ที่ 29 แห่ง บรู ไ น และข้ า วของเครื่ องใช้ ขององค์สุลต่ า นเ อาไว้
มากมาย อาทิ เ ช่น เครื่ อ งเงิ น , เครื่อ งทอง มงกุ ฎ เครื่ องราชย์ แ ละเครื่อ งบรรณาการจากประเทศต่ า งๆ
รวมทั้ ง ของขวั ญ จากผู้ นํ า ประเทศต่ า ง ๆ ที่ ถ วายแด่ อ งค์ สุ ล ต่ า นแห่ ง บรู ไ น จากนั้ น นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ ชม
หมู่บ้านกลางน้า Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน เป็น
หมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่
บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย , มัสยิด, โรงเรียน, สถานี
อนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า , ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบ
ร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร้างความ
ประทั บ ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลกที่ ไ ด้ ม าชมหมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ล่ อ งเรื อ ชม ลิ ง โพรบอสซิ ส
(Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิง
ชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติด
ริมแม่น้ํา จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง
บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองค์ของสมเด็จ
พระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน
ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอ ย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวด
มนต์ ข อพร และยั ง ใช้ เ ป็ น เวที ป ระกวดอ่ า นคั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อาน มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ เ ป็ น การผสมผสานระหว่ า ง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับ สถาปัตยกรรมอิต าลี ได้ รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือ
พระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนําท่านผ่านชม อนุสรณ์คริสตัล CRYSTAL ARCH เป็นเพชรจําลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อนุสาวรีย์
ที่ทะยานขึ้นนี้คือความยาวของตึกในเมืองและมีน้ําหนักประมาณ 7 ตัน ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง
ขนาดจิ๋วจํานวนหลายล้านชิ้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ WAFA Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

บรูไน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

10.55
น.

นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.40
น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่ านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทย
โปรแกรม : Brunei Exclusive เข้าพบกษัตริย์แห่งบรูไน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน

อัตราค่าบริการ
พักห้องละ 2-3
ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริม
เตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

18,888

18,888

18,888

4,900

ผู้ใหญ่
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 06-08 มิ.ย. 62

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

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

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 สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที
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
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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.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** 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 หนักเกินกว่า ที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้าํ หนักตามสายการบิน
กําหนด

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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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 ทางบริ 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 ค ณะ หั ว หน้ า ทั ว ร์ มี ค วาม
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมือ
่ ผลวีซา่ ผ่านแล้วมี
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
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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

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