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มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่

5 วัน 4 คืน (BI)

โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์

กําหนดวันเดินทาง: มีนาคม : 17-21 มี.ค. 60

25,900.-

กําหนดวันเดินทาง: เมษายน : 07-11 / 21-25 เม.ย. 60

25,900.-

กําหนดวันเดินทาง: เมษายน : 14-18 เม.ย. 60 / 28 เม.ย. -02 พ.ค. 60

27,900.-

กําหนดวันเดินทาง: พฤษภาคม : 05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค. 60

25,900.-

กําหนดวันเดินทาง: พฤษภาคม : 26-30 พ.ค. 60

27,900.-

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา

X

✈

✈

Quest Hotel

2

สุราบายา – น้ําตก Kakek Bodo – หมูํบ๎านเซโมโรลาวัง
O
เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโมํ – วัด Luhur Poten House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดําน้ํา - ร๎านจําหนํายสินค๎า O
พื้นเมือง
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic
Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali
✈
Saiffuddien - หมูํบ๎านกลางน้ํา - ลํองเรือชมลิงจมูกยาว

O

O

Lava View Lodge

O

O

Quest Hotel

O

O

Orchid Garden Hotel

บรูไน-กรุงเทพฯ

✈

X

3

4
5
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วันแรก
11.30 น.

13.30 น.
17.15 น.
20.05 น.
21.15 น.

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา
คณะมาพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอิน
กรุ๏ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทและหัวหน๎า
ทัวร์ ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
นําทํานเดินทางสูํ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน
นําทํานเดินทางตํอไปยังเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ BI795
เดินทางถึง สนามบินจูอันดา (Juanda International Airport) เมืองสุราบายํา ซึ่งเป็นเมืองที่
สําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย รู๎จักกันในฐานะ ‘เมืองแหํงวีระบุรุษ’ และเป็นที่
รู๎จั ก กั น วํา เป็ น บ๎ า นเกิ ด ของประธานาธิบ ดี คนแรกของอิ นโดนีเ ซี ย ซู ก าร์ โ น เมือ งแหํ ง นี้
ความสําคัญไมํแพ๎เมืองจาการ์ต๎า เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย สุราบายํา เป็นเมืองที่
ใหญํอันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองทําสําคัญของชวาตะวันออก จากนั้นนําทํานเข๎า
สูํโรงแรมที่พัก ให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ ัก  Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา
สุราบายา – น้ําตก Kakek Bodo – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางไปยังน้ําตก Kakek Bodo ซึ่งตั้งอยุํในเขตป่าพาซูลวนซึ่งเป็นเขตป่าสน น้ําตก
นี้มีความสูง 40 เมตร ใช๎เวลาเดินทางจากเมืองสุราบายาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง ให๎ทํานได๎
สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและรํมรื่นเย็นสบาย น้ําตกแหํงนี้ถือวําเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแหํงนึงในอินโดนีเซีย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานผํานชมนาขั้นบันได ให๎ทํานได๎ถํายรูปและได๎ดูวิถีชีวิตของชาวเมือง หลังจาก
นั้นนําทํานเดินทางไปยังหมูํบ๎านเซโมโรลาวัง(Cemoro Lawang) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่ ว โมง ประตู ดํ า นสุ ด ท๎ า ยกํ อ นเข๎ า ชมภู เ ขาไฟโบรโมํ เป็ น หมูํ บ๎ า นเล็ ก ๆ ตั้ ง อยูํ ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟโบรโมํ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 2,217 เมตร มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ ัก  Lava View Lodge ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองเซโมโรลาวัง
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วันที่สาม
03.00 น.

เช้า

กลางวัน

เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดําน้ํา- ร้าน
จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง
นําทํานออกเดินทางสูํ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ในระดับความสูง 2,700
เมตร ด๎วยรถขับเคลื่อนสี่ล๎อ 4WD จุดชมวิวแหํงนี้ถือได๎วําเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุด
ชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช๎ากระทบกับปากปลํองภูเขาไฟ สาดสํองกระทบกับ
กลุํมควันจากปากปลํองภูเขาไฟที่ลํองลอยอยูํ เปรียบเสมือนภาพแหํงลมหายใจของภูเขาไฟ
แหํงนี้ ซึ่งมีความสวยงามเหนือคําบรรยายเป็นเสนํห์ที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ให๎มาเยือนที่แหํงนี้ จากนั้นนําทํานเดินเดินทางลงจากยอดเขาพีนาจากัน นําทํานสูํบริเวณแอํง
ทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโมํ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เดินขึ้นชมวิวบริเวณปากปลํอง
ภูเขาไฟโบรโมํ หรือ เลือกขี่ม๎าเพื่อชมปากปลํองภูเขาไฟ (ไมํรวมคําขี่ม๎าและทิปคนดูแลม๎า
ประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปเป็นที่ระลึก และดื่มด่ําบรรยากาศ
อันงดงาม ความอลังการของภูเขาไฟ โบรโมํ
*** ควรเตรียมเสื้อกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผ้าปิดจมูก เนื่องจาก
จุดชมวิวมีอากาศค่อนข้างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพัด
ผ่านมาเป็นบางครั้ง ***
นําทํานชมวัด Luhur Poten เป็นวัดที่เกําแกํของศาสนาฮินดู อยูํไมํไกลจากภูเขาไฟโบรโมํ
เพื่อให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศ ทิวทัศน์อันสวยงาม
จากนั้นนําทํานกลับสูํโรงแรมที่พัก ให๎ทํานได๎รับประมานอาหารเช๎า และทําธุระสํวนตัว เก็บ
ของสัมภาระตํางๆ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง สุราบายํา
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัย ได๎เวลาอันสมควร นําทํานเดินทางสูํ เมืองสุราบายํา ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานที่
แหํงนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกําพร๎า ตํอมาในปี 1932 ถูกซื้อ โดย Liem Seeng Tee ซึ่งเป็นผู๎
กํอตั้งของ Sampoerna โดยใช๎เป็นสถานที่ผลิตบุหรี่ Sampoerna ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ยาสูบ และเป็นโรงงานทําบุหรี่เกําแกํ ใช๎การมวนบุหรี่ด๎วยมือได๎
เร็ว จนแทบจะจับภาพไมํทัน เลยทีเดียว โดยในปัจจุบันกิจการถูกซื้อโดย Philip Morris
International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญํ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเป็น
พิพิธภัณฑ์ บอกเลําประวัติความเป็นมาของ Sampoerna มีหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
ของศิ ล ปิ น ที่ ดี ที่ สุ ด ในอิ น โดนี เ ซี ย จากนั้ น นํ า ทํ า นชม อนุ ส รณ์ เ รื อ ดํ า น้ํ า (Submarine
Monument) เป็ น เรื อ ดํ า น้ํ า ที่ ไ ด๎ ซื้ อ มาจากสหภาพโซเวี ย ต ซึ่ ง เป็ น เรื อ ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ใน
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ชํวงเวลานั้น เรือลํา นี้ไ ด๎ป ระจํา การในกองทัพ เรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ไ ด๎ปลด
ระวาง แล๎วจึง นํามาสร๎างเป็ น อนุส าวรีย์ใ นปัจจุบัน จากนั้นนําทํานสูํ ร้า นจําหน่ายสินค้ า
พื้นเมือง อิสระนําทํานช๎อปปิ้งสินค๎า สินค๎าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลิตใน
เกาะชวาเพื่อให๎ทํานได๎เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ ัก  Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา

ค่ํา
วันที่สี่
04.30 น.
06.30 น.
09.45 น.

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar
Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ํา - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
นําทํานเดินทางไปยัง สนามบินจูอันดา เพื่อนําทํานเดินทางตํอไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน
ประเทศบรูไน
นําทํานเดินทางไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เที่ยวบินที่ BI796 มีบริการอาหารเช๎าบนเครื่องบิน
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลา
ท๎องถิ่น)
จากนั้นนําทํานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร๎างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหํง
การครองราชย์ของสุลตํานองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแหํงนี้เป็น มัสยิดแหํงชาติของบรูไน
และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข๎าวัสดุในการกํอสร๎างและตกแตํง
มาจากทั่วโลก อาทิเชํน หินอํอนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท๎ขนาดใหญํที่สุด
ในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต๎น เริ่มกํอสร๎างในปี 1987 แล๎วเสร็จในปี 1994 ภายใน
ประกอบด๎วย ห๎องสวดมนต์ 2 ห๎องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น
29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแกํ องค์สุลตํานแหํงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์
ปัจจุบันของบรูไน นําทํานชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แหํงนี้เป็นแหลํง
รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคําขององค์สุลตํานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว๎ อาทิ
เชํน คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก
จากนั้นนําทํานผํานชมและถํายรูปด๎านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลาง
เมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร๎างขึ้นโดย สุลตําน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจํา
พระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแตํงด๎วยหินอํอนและกระเบื้อง
สีอยํางเรียบงําย เหมาะสมสําหรับสถานที่ ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช๎เป็นเวทีประกวด
อํานคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแหํงนี้เป็นการผสมผสานระหวํางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับ
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า
09.00 น.
10.55 น.
12.40 น.

สถาปั ต ยกรรมอิตาลี ได๎รับ การขนานนามวํ า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre
Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด๎านหน๎าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญํ มีการจําลอง
เรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเดํนอีกประการหนึ่ง มัสยิดแหํงนี้ภายนอกแวดล๎อมด๎วย
พันธุ์ไม๎นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแหํงสรวงสวรรค์ ถือได๎วําเป็นมัสยิดที่
สวยงามมากที่สุดแหํงหนึ่งของโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษก
ของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แหํงบรูไน และข๎าวของเครื่องใช๎ขององค์สุลตํานเอาไว๎
มากมาย อาทิเชํน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศ
ตํางๆ รวมทั้งของขวัญจากผู๎นําประเทศตําง ๆ ที่ถวายแดํองค์สุลตํานแหํงบรูไน จากนั้นนํา
ทํานลํองเรือชม หมู่บ้านกลางน้ํา Kampong Ayer หมูํบ๎านกลางน้ําที่ใหญํที่สุดในโลก ตั้งอยูํ
บริเวณปากแมํน้ําบรูไน เป็นหมูํบ๎านกลางน้ําที่มีคนอยูํอาศัยตํอเนื่องกันมายาวนานกวํา 1,300
ปี การสร๎างบ๎านเรือนแบบปลูกสร๎างอยูํบนเสาค้ํายันและเชื่อมตํอกันด๎วยสะพาน หมูํบ๎าน
กลางน้ํ า นี้ มี ทั้ ง บ๎ า นพั ก อาศั ย , มั ส ยิ ด , โรงเรี ย น, สถานี อ นามั ย , สถานี ตํ า รวจ, ร๎ า นค๎ า ,
ร๎านอาหาร ปัจจุบันหมูํบ๎านแหํงนี้มีประชากรกวําสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร๎อยละ๑๐ของ
จํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให๎เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร๎าง
ความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยวจากทั่วโลกที่ได๎มาชมหมูํบ๎านแหํงนี้ ลํองเรือชม ลิงโพ
รบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันวํา ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญํและยื่น
ยาวประหลาดกวําลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได๎เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทํานั้น โดย
จะอาศัยอยูํในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมํน้ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ ัก  Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บรูไน-กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํสนามบิน เพื่อนําทํานเดินทางกลับสูํประเทศไทย
นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei
) เที่ยวบินที่ BI513 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 
****************************************************
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พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์
ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะ
หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 16 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 16 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับ
เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
กําหนดการเดินทาง
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
24,900

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
23,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 17-21 มี.ค. 60

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)
25,900

วันที่ 07-11 เม.ย. 60

25,900

24,900

23,900

6,200

วันที่ 14-18 เม.ย. 60

27,900

26,900

25,900

6,200

วันที่ 21-25 เม.ย. 60

25,900

24,900

23,900

6,200

วันที่ 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60

27,900

26,900

25,900

6,200

วันที่ 05-09 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,200

วันที่ 12-16 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,200

วันที่ 19-23 พ.ค. 60

25,900

24,900

23,900

6,200

วันที่ 26-30 พ.ค. 60

27,900

26,900

25,900

6,200

กําหนดการเดินทาง

6,200

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บาท
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) เส๎นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว๎
เรียบร๎อยแล๎ว
**คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทํานต๎องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. คําที่พัก 4 คืน ห๎องละ 2 ทําน
3. คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. หัวหน๎าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 20 กก.
8. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
3. คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. คําทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ตํอทํานตํอทริป
การสํารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อทํานตกลงชําระเงิน คําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิ ก การเดิ นทางในวันเดิ นทาง,ถูก ปฏิเสธการเข๎า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไ น และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรอง
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7.

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสีย
คําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาท และคําใช๎จํายอื่นๆ
ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter
Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญ
หาย, ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํ า นถอนตัวกํ อ นรายการทํ องเที่ ย วจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริษั ทฯ จะถือวํ าทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับ ผิดชอบคื น
คําบริการที่ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพีย งข๎ อเสนอที่ต๎องได๎รับ การยืนยันจากบริษั ทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบิ นในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกลําว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให๎ แตํจะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น
9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
13. เมื่อทํานตกลงชําระเงิน คําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศบรูไนมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศบรูไนตามที่ระบุใน
รายการทํองเที่ยวเทํานั้น โรงแรมโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทํานมีความ
ประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความ
(GO) SUB-BI001 มหัศจรรย์ AEC บรูไน-ภูเขาไฟโบรโมํ 5 วัน 4 คืน (BI)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร๎าว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
แตกตํางกันอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการ
15. กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหาย สูญหาย ลําช๎า หรือ
อุบัติเหตุตํางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวํา
ทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************
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