เที่ยวบาหลี - ฟรี บรูไน 5 วัน 4 คืน
สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และอลังการ..
พักดี 4 ดาว..ยานใจกลางเมือง ทั้งบาหลี และ บรูไน
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินบันดา เสรี เบกาวัน - บินภายในสูเมืองเดนพารซาร, เกาะบาหลี - เขาที่พัก
วันที่2 ระบําบารองซดานซ - บาติก สตูดิโอ - ภูเขาไฟคินตามณี - เทมภัคสิริงค - ตลาดปราบเซียน - อูบุด วิลเลจ
วันที่3 วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple - ปุราอูลันดานู บราดัน - วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต - ทานอาหารค่ําริมหาดจิมบา
รัน
วันที่4 บินภายในสูบรูไน - มัสยิดทองคํา Jame As’r Mosque - ถายรูปพระราชวังIstana Nurul Iman Palace - บรูไนมิว
เซียม - พิพิธภัณฑเทคโนโลยี - หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก Kampong Ayer - ลองเรือRiver Safariชมบานเรือน
สองฝงแมน้ํา - ชมลิงจมูกยาว - แวะถายรูปมัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน
วันที่5 พิพิธภัณฑเทคโนโลยีMalay Technology Museum - ศูนยศิลปะ & หัตถกรรม Handicraft Center - Technology
Park - ชอปปงThe Mall Shopping Complex - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1
11.30 น.
13.30 น.
17.15 น.

20.25 น.
22.45 น.

สุวรรณภูมิ - บันดา เสรี เบกาวัน - บาหลี
คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบินโรยัล
บูรไน ประตู 9 โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
ออกเดินทางสู กรุงบันดาร เสรี เบกาวันโดยเที่ยวบินที่ BI514บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช
เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
ถึงสนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม
(เวลาทีบรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําคณะผานตรวจคนเขาเมือง และ
รับกระเปาสัมภาระ
นําทุกทานเดิ นทางต อไปยังเมือง เดนพารซาร เกาะบาหลี ประเทศอิน โดนี เซี ย โดยสารการบิ น Royal
Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ
ถึง สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร ซึ่งเปนสนามบินที่สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยูหางจากทางใตของ
เมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมื่อผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที่ 2 :

เที่ยง

ค่ํา
วันที่ 3 :
เชา

ระบําบารองซดานซ - บาติก สตูดิโอ - ภูเขาไฟคินตามณี - เทมภัคสิริงค - ตลาดปราบเซียน
อูบุด วิลเลจ
เชารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นํ า ท า นชมการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น เก า แก ข องบาหลี ระบํ า บา
รองดานซ”เปนการแสดงรายรําระบําสิงโตเทพเจา ซึ่งแสดงใหเห็นการ
ตอสูอันไมมีที่สิ้นสุดระหวาง “บารอง”สิงหโตที่คอยชวยเหลือมนุษยโลก
ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความดีและ “รังดา” ตัวมารซึ่งมากดวยเวทยมนต
มหาศาล เปนสัญลักษณของความชั่วราย
จากนั้นนําทานสู Batik Studioเพื่อชอปปงผาบาติก แบบตางๆ ที่แปลกตาจากนั้นนําทานเดินทางขึ้นสู
เทือกเขาคินตามณี Kintamaniที่งดงามราวสรวงสวรรค และอากาศเย็นตลอดทั้งป
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารคินตามณี
ชมวิวทิวทัศนของ ภูเขาไฟกุนงุ บาตูร (GunungBatur) มีอายุกวา
50,000 ป เปนภูเขาไฟที่ชาวบาหลีใหการสักการะบูชานับวาเปนภูเขา
ไฟที่มหัศจรรยของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพนลาวาและ
เถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปใกลกับ
ภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารตูรเปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัว
ของภูเขาไฟ
จากนั้นเดินทางสู ปุราเตียรตาอัมปล (PuraTirtaEmpul) หรือวัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์หรือวิหารศักดิ์สิทธิ์
ทัมภัคสิริงค มีบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อวาพระ
อินทรเปนผูดลบันดาลใหเกิดน้ําพุชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา จะเปนสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวรายทั้งยัง
รักษาโรคตางๆทุกปผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระรางกายใหบริสุทธิ์กอนการอาบน้ํา จะมีการทําพิธีบูชาเทพ
เจาแหงน้ําพุที่แทนบูชาจะมาอาบน้ําพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ําโบราณ สรางมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 10 ให
เวลาทานชอปปงกันสุดๆ ณ ตลาดปราบเซียน กับสินคาราคาถูกอยางเหลือเชื่อ ณ รานคาบริเวณรอบๆ
วัดทัมปคสิริงคจากนั้นนําทานชมสินคาพื้นเมือง ที่ Ubud Village ซึ่งเปนงานฝมือที่ปราณีต และทาน
สามารถเลือกซื้อเปนของฝากได
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเทา
วัดปุรามันอายุน Meng Wi Temple - ปุราอูลันดานูบราดัน - วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสูปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือวัดเมงวี ซึ่ง
เปนวัดที่เคยเปนพระราชวังเกาสรางตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใชประกอบ
พิ ธี ก รรมของกษั ต ริ ย ร าชวงศ เ ม็ ง วี กํ า แพงประตู วั ด ก อ ด ว ยหิ น สู ง
แกะสลั กลวดลายวิ จิ ตรบรรจง หลังคาปูดว ยหญ าสิ่งกอสร างดานใน
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เที่ยง

ค่ํา

วันที่ 4 :

เชา
07.20 น.

09.45 น.

ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ําลอมรอบ
จากนั้นนําทานชมทุงขาวขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดต่ําลงที่เบดูกัลป (Bedugu)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ทามกลางวิวทุงขาวขั้นบันได
นําทานเดินทางสู ปุราอูลันดานูบราตัน (PuraUlun Danu Bratan)ชมวิวทิวทัศนของ ทะเลสาบบราตัน
(Lake Bratan)เปนทะเลสาบที่มีมนตขลังและชมความสวยงามของปุราอูลันดานูบราตัน (PuraUlun
Danu Bratan)หรือวัดอูลันดานูวัดที่สําคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลีตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริม
ทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึนวัดนี้สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีทางศาสนา
พุทธและฮินดูรวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา มีความสวยงามเปนอันสองของเกาะบาหลีมักปรากฏ
อยูในภาพถายโมษณาการทองเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป
จากนั้นนําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาหลอต (Pura Tanah Lot)
หรือวิหารทานาหลอต ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวที่งดงามเปน
วิหารที่สรางในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิธาราที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเปนที่นับถือของชาว
บาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปกรักษาอยูภายใตวิหารแหงนี้ ลักษณะการสรางวัดอยูบนโขดหิน
คลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนอยูกลางทะเล เปนวัดริมทะเล 1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีที่มีภูมิ
ทัศนสวยงามกวาแหงอื่นๆเปนสถานที่ถายทําละครดัง เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ
รับประทานอาหารค่ํา : ณ ชายหาดจิมบารัน ดวย...เมนูพิเศษกุงล็อปเตอร+
กุงมังกร ทามกลางบรรยากาศสไตล บาหลี เพลิดเพลินดวยเสียงดนตรีบรรเลง
จากนักดนตรีทองถิ่นสไตล บาหลี
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก BintangKutaHotel 4 ดาว หรือ
เทียบเทา
บาหลี - บรูไน - มัสยิด JameAs’r Mosque - พระราชวัง Istana NurulIman Palace
พิพิธภัณฑ - Isalamic Gallery Royal Regalia - หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer
ชมลิงจมูกยาว - มินิทัชมาฮาล - อูบุด วิลเลจ
รับประทานอาหารกลอง (Boxes)
นําทานออกเดินทางสู กรุงบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei (BI)
เที่ ยวบิ น ที่ BI758ใช เ วลาในการเดิน ทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที บนเครื่ องมีบ ริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
ถึง สนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม
หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
จากนั้นนําทุกทานเดินทางชม มัสยิดทองคํา JameAr’HassanilBolkiah
Mosque ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบันดารเสรีเบกาวัน มัสยิดแหงนี้ถือวาเปน
มัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สถาปตยกรรมที่ใช ไดระบุวาเปน
แบบอิสลามมิกซอารต สไตลอิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเปนวัสดุที่คัดสรรมาเปนอยางดีไมวา
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จะเปนหินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ โคมระยาคริสตัลจาก
อังกฤษ พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่สําคัญยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง 3.3 ลานแผน ความ
สูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกวาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคํานี้อยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหน
ไหนในเมืองก็ตาม การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ ไมดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบ
ขนาดยอมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligaiลอยลําอยูดานหนา วากันวาเรือลํานี้ยังใชเปนเวที
ประกวดการอานคัมภีรอัลกุรอาน อีกดวย มัสยิดนี้เปนที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวา "มัสยิดทองคํา" เนื่องจาก
จุดเดนบนโดมที่ใชทองคําถึง 3 ลาน 3 แสนแผน (พฤหัสบดี และวันศุกร หรือวันสําคัญทางศาสนามัสยิด
จะปด แวะถายรูปดานหนา)
แวะถายรูป พระราชวัง Istana NurulImanหรือ พระราชวังหลังคาทองคํา พระราชวังที่ประทับของ
องค สุ ล ต านประมุ ขของประเทศบรู ไน รวมทั้ ง เป น สถานที่ ทํา เนี ย บรั ฐ บาลอี กด ว ย พระราชวั ง Istana
ออกแบบโดยผสมผสานศิ ลปะแบบมาเลยและบรูไนเขาดว ยกัน มีโ ดมทองคําสูงโปรงเปน ลักษณะเดน
ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 1,788 หอง มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา 350 คัน จากนั้นนําทุกทาน
ชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวหลายสวน โดยสวนที่สําคัญที่สุดคือ Islamic Art GalleryRoyal
Regallaที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไวมากมาย ไม
วาจะเปนจานเซรามิคจากอิหรานและเอเชียกลาง ศิลปะแกวเปาจากอียิปต รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานที่เล็ก
ที่สุดขนาดเท า กล องไมขีดไฟ นอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติการคน พบน้ํามันและกาซธรรมชาติจํานวน
มากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนใหเปนประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเทคโนโลยี เพื่อเขาชมชีวิตความเปนอยูของชนชาวพื้นเมืองเดิมตั้งแตสมัย
โบราณ ทุกทานจะไดชมทั้งการตอเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทําเหมืองแร ภายในจะแบงเปน 3 สวน
ไดแก หองที่ 1 หองหมูบานน้ําWater Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรางชุมชน
บานเรือนที่หมูบานกลางน้ําตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน หองที่ 2 จัดแสดงขาวของเครื่องใชใน
ครัวเรือนและหัตถกรรมตางๆ เชน การทําเครื่องเงิน เครื่องทอง การจักสาน และการทอผา เปนตน และ
หองที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานบนบก ที่แสดงถึงความแตกตางตั้งแตการสรางบานเรือน
และการใชชีวิตความเปนอยู รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดงอาชีพประจําของทองถิ่นอีก
ดวย หลังจากนั้นนําทุกทานแวะชม ศูนยศิลปะหัตถกรรม เลือกชมชอปปงสินคาพื้นเมือง
จากนั้นนําทุกทานลองเรือชม หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก
หรือ กัมปงไอเยอร ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน วากันวามีคนอาศัย
อยู กัน มาอย า งยาวนานกว า 1,300 ป เสนหของกัมปงไอเยอรคือ
ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํา
ยันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ํานี้มีทั้งบานพักอาศัย
มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ รานคา รานอาหาร ฯลฯ
ครบครัน ในชวงป ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร เปนศูนยราชการ เปนนครหลวงของจักรวรรดิ์
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ค่ํา
วันที่ 5 :
10.55 น.
12.40 น.

บรูไน เปนทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค เปนศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก จีน กัมพูชาและ
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ กัมปงไอเยอรนับเปนสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของประเทศนี้อยาง
ชัดเจนที่สุด
พิเศษ!!นําทุกทานลองเรือ River Safari ชมบานเรือนสองฝงแมน้ํา เรื่อยยาวไปจนถึงปาชายเลนบริเวณ
ปากแมน้ํา เพื่อชมความอุดมสมบูรณของปาชายเลนซึ่งเปนที่อาศัยของ ลิงจมูกยาว สัตวปาหายากใกลสูญ
พันธ
แวะถายรูปมัสยิด โอมาร อาลี ไซฟดดิน Sultan Omar Ali
Saifuddien Mosque สุเหราที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญ
ที่สุดในเอเชียตะวันออก ไดชื่อตามพระนามของสุลตานแหงบรูไน
องคที่ 28 สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1958 ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบ
กาวัน ริมแมน้ําเคดายัน เปนศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน รอบๆ สุเหราเปนสระขุดกวางใหญ มีภาพของสุเหราสะทอน
บนพื้นน้ําสวยงามจับตาอยางยิ่ง (สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเปนมุสลิมเขา) ความงามของมัสยิดนี้ไดรับ
การเปรียบเปรยวาเปน มินิทัชมาฮาล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานเขาสูที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรือระดับเทียบเทา
บรูไน - กรุงเทพฯ
เชารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
เหิรฟาสูสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI513 พักผอนตามอัธยาศัยพรอมบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง(ใชเวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืมเลือน

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา
25-29 ก.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
12-16 / 26-29 ก.ย. 60
17-21 ต.ค. / 31ต.ค.-4พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60

ผูใหญ 2-3 ทาน
23,888 บาท
22,888 บาท
22,888 บาท
22,888 บาท
22,888 บาท

เด็กมีเตียง
22,888 บาท
21,888 บาท
21,888 บาท
21,888 บาท
21,888 บาท

เด็กไมมีเตียง
21,888 บาท
20,888 บาท
20,888 บาท
20,888 บาท
20,888 บาท

พักเดี่ยว จายเพิ่ม
5,900.5,000.5,000.5,000.5,000.-

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และ
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ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร หลังมีการยืนยันกรุปเดินทาง
แนนอน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหม
สามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
2.คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25
วันทําการ(ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
• สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําให
ทานเปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)
• กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
• กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บรูไน-เดนบารซาร-บรูไน-กรุงเทพฯ
• คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ
• คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
• คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ
• คาลองเรือซาฟารี
• คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินทานละ 1,000,000. บาท
อัตรานี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% จากคาบริการ
• คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
• คาทิปคาทิปมัคคุเทศกไทยทานละ 3 USD / ทาน / วัน
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• คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 3 USD / ทาน / วัน
• พนักงานขับรถ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา
ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม
สามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ
***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ซึ่งใน
กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและ
จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัย
บางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน***
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจอง
ไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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
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