บรูไน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์
สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่่า
โรงแรมที่พัก
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบิน Brunei International
1
X ✈ O The Centerpoint Hotel
- ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic
2 Gallery - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Royal
O O O The Centerpoint Hotel
Regalia - หมู่บ้านกลางน้่า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Crystal Pack
Tamu Market - พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Malay Technology - Brunei’s Arts and
3
O O ✈
Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ สนามบิน Brunei International - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรก
11.30 น.

13.30 น.
17.15 น.

ค่่า

วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ - บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอิน
กรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้า
ทัวร์ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่น)
 บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก  The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้่า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Crystal Pack
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
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จากนั้นนําท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ง
การครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมี
สถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่ว
โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย
ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ
29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล
เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณ
ล้ําค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาด
เล็กที่สุดในโลก
จากนั้นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลาง
เมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจํา
พระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสี
อย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่าน
คั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อาน มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ เ ป็ น การผสมผสานระหว่ า งสถาปั ต ยกรรมแบบอิ ส ลามกั บ
สถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ
ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre
Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลอง
เรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่ งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วย
พันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญ ลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษก
ของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้
มากมาย อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งเงิ น, เครื่ องทอง มงกุ ฎ เครื่อ งราชย์แ ละเครื่อ งบรรณาการจาก
ประเทศต่ 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
จากนั้นนําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้่า Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนาน
กว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ํายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน
หมู่บ้านกลางน้ํานี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า,
ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของ
จํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS300117

www.etravelway.com/+

Page 2 of 7

ค่่า

วันที่สาม

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มี
มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ํา
 บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม Crystal Pack ซุ้มประตูแก้วคริสตัลทรงโค้งเป็นแบบจําลองเพชรที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีน้ําหนักประมาณเจ็ดตันและตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง สะท้อนแสงแวว
วาว อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของบรูไนที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
ที่พัก  The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน
กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นชม Tamu Market นําท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิต
ของชาวบรูไน
จากนั้นนําท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่
ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง
1,788 ห้อง, ห้องน้ํา 257 ห้อง สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ํา
จํานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจํานวน
500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และ
สุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีก
ด้วย
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใช้ชีวิต และ
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน
จากนั้นนําท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่านได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณ
ของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นมาก แต่คนบรูไ นก็
ยังอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้และมีการจัดการเรียนการสอนทอผ้า
ขึ้นในที่นี่ด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime ซึ่งท่านจะได้รับชมเส้นทางการล่องเรือ ขน
สินค้า วัตถุโบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบื้องเคลือบ หม้อ ไหเป็น
ต้น เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าท้องถิ่นของประเทศบรูไนอาทิเช่น เครื่องเทศ เครื่องหวาย
แป้งสาคู เป็นต้น และให้ท่านได้ทราบถึงประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของประเทศบรูไนกับ
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18.15 น.

20.00 น.

นานาประเทศ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สําคัญใจกลางเมือง
บรูไน มีทั้งสินค้าพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง ศูนย์การค้า
บริเวณกาด้ง Gadong Shopping Mall ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ชาวบรูไนนิยมเลือกเป็นสถานที่
พักผ่อนสไตล์คนเมือง เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือหาก
ต้องการสัมผัสบรรยากาศ ร้านค้าเล็ก ๆ สไตล์เก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ ก็สามารถที่จะเลือก
เดินเล่นบริเวณกิวหลับ (Kiulup) ได้เช่นกัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ
หนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 16
ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 16 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทาง
ตัง้ แต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก(มีเตียง)
(ห้องละ2 ท่าน) พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-5 มี.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

17-19 มี.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

24-26 มี.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

7-9 เม.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

14-16 เม.ย. 60

19,900

19,900

18,900

5,200

21-23 เม.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

28-30 เม.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

5-7 พ.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

8-10 พ.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

12-14 พ.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

19-21 พ.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

26-28 พ.ค. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

2-4 มิ.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

9-11 มิ.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

16-18 มิ.ย. 60

17,900

17,900

16,900

4,200

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ท่านละ 11,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อย
แล้ว**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบิ นมี
การเรียกเก็บเพิ่ม**
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 15 SGD (ดอลล่าห์สิงค์โปร) ต่อท่านต่อทริป
เงื่อนไขการช่าระเงิน
1.กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่านภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่จองทัวร์(ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อจ่ายเงินมัดจํา
แล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันเริ่มเดินทาง หนังเสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย)และส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ FAX 027486246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือ ชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือ เมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีการ
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศบรูไนมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศบรูไนตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น
โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับ
ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน
และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS300117

www.etravelway.com/+
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