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บรู ไน สบาย...สบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน BI
**หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ 12 USD/ทริป
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ควมพึงพอใจในการให้บริการ**

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ชมความงามของมัสยิดทองคา Jame As’r Hassanil Mosque
2. ชมหมู่บา้ นกลางนา้ ที่เก่าแก่ท่สี ุดในโลก Kampong Ayer
3. ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก Istana Nurul Isman
4. สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนี ยว
วัน
1
2

3

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

ค่า

โรงแรมทีพ่ กั

✈

O

Orchid Garden
Hotel

O

O

O

Orchid Garden
Hotel

O

O

✈

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพธิ ภัณฑ์ Islamic
Gallery-พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali
Saiffuddien - หมูบ
่ ้านกลางน้ า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman -พิพธิ ภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and
Handicraft - Brunei Maritime - ช ้อปปิ้ งยาย่าซันคอมเพล็กซ์บรูไน-กรุงเทพฯ
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วันแรก
10.30 น.

กรุ งเทพฯ – บรู ไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์ เก็ต

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบิน รอ
Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

13.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที่

17.15 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น Brunei International Airport ประเทศบรู ไ น เวลาท้อ งถิ่ น เร็ ว กว่า ประเทศไทย 1
ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น)

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวติ ของชาวบรู ไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์ เก็ต ให้
ท่านได้เลือกซื้ อ ขนม หรื อ อาหารพื้นเมืองของชาวบรู ไนตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั
วันทีส่ อง

Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
มั ส ยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธ ภัณ ฑ์ Islamic Gallery-พิ พิธภั ณ ฑ์ Royal Regalia - มั ส ยิด

Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางนา้ - ล่ องเรือชมลิงจมูกยาว
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ างขึ้ นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ งการครองราชย์
ของสุ ลต่านองค์ปัจจุบนั มัสยิดทองคาแห่ งนี้ เป็ นมัสยิดแห่ งชาติของบรู ไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงาม
ที่สุดในบรู ไน โดยมีการนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หิ นอ่อนจากประเทศ
อิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคาแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรี ย เป็ นต้น เริ่ มก่อสร้างในปี 1987
แล้วเสร็ จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองคาจานวน 29 อัน
บันไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ องค์สุลต่านแห่ งบรู ไนหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกี ยห์ มูอิซซัดดิ น วัดเดาละห์ ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระราชาธิ บดี องค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของ
บรู ไน นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ าค่า
ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อลั กุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก
จากนั้นนาท่านผ่านชมและถ่ายรู ปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์ เสรี เบ
กาวัน สร้างขึ้นโดย สุ ลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิ
บดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิด
ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนและกระเบื้องสี อย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร
และยังใช้เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิดแห่ งนี้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบ
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อิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิ ตาลี ได้รับการขนานนามว่า มิ นิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo
Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาลองเรื อพระราชพิธีมาประดับ
นับ เป็ นจุ ดเด่ นอี กประการหนึ่ ง มัส ยิดแห่ งนี้ ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ ไม้นานาชนิ ดซึ่ งเป็ นสัญ ลักษณ์
แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนั้น น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ Royal Regalia มี ก ารจัด แสดงเครื่ องประกอบพิ ธี ราชาภิ เษกของสมเด็ จ
พระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 แห่งบรู ไน และข้าวของเครื่ องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่ องเงิน,
เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง
ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่ งบรู ไน จากนั้นนาท่านล่องเรื อชม หมู่บา้ นกลางน้ า Kampong Ayer หมู่บา้ น
กลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าบรู ไน เป็ นหมู่บา้ นกลางน้ าที่มีคนอยูอ่ าศัยต่อเนื่องกันมา
ยาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้ างบ้า นเรื อนแบบปลู ก สร้ างอยู่บ นเสาค้ ายัน และเชื่ อมต่ อกัน ด้วยสะพาน
หมู่บา้ นกลางน้ านี้ มีท้ งั บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรี ยน, สถานี อนามัย, สถานี ตารวจ, ร้านค้า, ร้ านอาหาร
ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกื อบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรู ไนและ
เป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมริ มน้ าของบรู ไนสร้ างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ ยวจากทัว่
โลกที่ ได้มาชมหมู่บา้ นแห่ งนี้ ล่องเรื อชม ลิ งโพรบอสซิ ส (Proboscis Monkey) หรื อที่ เรี ยกกันว่า ลิ งจมูก
ยาว เป็ นลิ งที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิ งชนิ ดอื่น เป็ นลิ งที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอร์ เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนหรื อป่ าติดริ มแม่น้ า

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วัน ที่ ส าม

Tamu Market - ผ่ า นชมพระราชวั ง สุ ล ต่ า น Istana Nurul Iman - พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Malay Technology –

Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้ อปปิ้ งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ -บรู ไน-กรุ งเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นชม Tamu Market นาท่านสัมผัส บรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรู ไน
จากนั้นนาท่ านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในโลก เป็ นที่ประทับของ
สุ ลต่านแห่ งบรู ไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ บนพื้นที่
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทาด้วยทองคา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ า 257 ห้อง สิ่ งอานวย
ความสะดวกในพระราชวังแห่ งนี้ คือสระว่ายน้ าจานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่ องปรับอากาศสาหรับม้าเพื่อ
แข่งโปโลขององค์สุลต่านจานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง
4,000 คน และสุ เหร่ าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรู ที่พระองค์สะสม
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อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจาลองรู ปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดง
ข้าวของเครื่ องใช้ใ นอดี ตของชาวบรู ไน จากนั้น นาท่ านชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่ านได้ช ม
ศิลปะการทอผ้าโบราณของบรู ไน มีลวดลาย ประณี ตสวยงาม แม้วา่ ปั จจุบนั เทคโนโลยีจะเจริ ญขึ้นมาก แต่
คนบรู ไนก็ยงั อนุ รักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชาติเอาไว้และมีการจัดการเรี ยนการสอนทอผ้า
ขึ้นในที่นี่ดว้ ย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนั้น น าท่ านชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ Brunei Maritime ซึ่ งท่ านจะได้รับ ชมเส้ น ทางการล่ องเรื อ ขนสิ น ค้า วัต ถุ
โบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบื้องเคลือบ หม้อ ไหเป็ นต้น เพื่อนามาแลกเปลี่ยน
กับสิ นค้าท้องถิ่นของประเทศบรู ไนอาทิเช่น เครื่ องเทศ เครื่ องหวาย แป้ งสาคู เป็ นต้น และให้ท่านได้ทราบ
ถึงประวัติความสัมพันธ์อนั ยาวนานของประเทศบรู ไนกับนานาประเทศ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ยา
ย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่สาคัญใจกลางเมืองบรู ไน มีท้ งั สิ นค้าพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึง
คริ สตัลและเครื่ องประดับราคาแพง ศูนย์การค้าบริ เวณกาด้ง Gadong Shopping Mall ก็เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งที่
ชาวบรู ไนนิ ยมเลือกเป็ นสถานที่ พักผ่อนสไตล์คนเมือง เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์
ร้านกาแฟ หรื อหากต้องการสัมผัสบรรยากาศ ร้านค้าเล็ก ๆ สไตล์เก๋ ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ ก็สามารถที่จะ
เลือกเดินเล่นบริ เวณกิวหลับ (Kiulup) ได้เช่นกัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

18.15 น.

นาท่านเดิ นทางกลับ สู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิ น รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

20.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
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บรู ไน สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
**ราคาทัวร์สาหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ไม่มีราคาเด็ก**
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

ว ันที่ 06-08 ต.ค. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 13-15 ต.ค. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 27-29 ต.ค. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 03-05 พ.ย. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 10-12 พ.ย. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 17-19 พ.ย. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 24-26 พ.ย. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 08-10 ธ.ค. 60

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 15-17 ธ.ค. 60

16,999

16,999

15,999

4,299

ว ันที่ 22-24 ธ.ค. 60

18,999

18,999

17,999

4,299

ว ันที่ 29-31 ธ.ค. 60

19,999

19,999

18,999

5,299

ว ันที่ 05-07 ม.ค. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 12-14 ม.ค. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 19-21 ม.ค. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 26-28 ม.ค. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 03-05 ก.พ. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

ว ันที่ 09-11 ก.พ. 61

15,999

15,999

14,999

4,299

กาหนดการเดินทาง

(ว ันคล้ายว ันเสด็จสวรรคต ร.9)
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หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่ านละ 12 USD /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับ ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสั ยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้ อมค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิ งและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่ านมี ความประสงค์จะต้องการปรั บ เปลี่ ยนระดับ ชั้นที่ นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชาระเงิ นเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้ว ทางโรงแรมไม่ ส ามารถจัด หารห้ อ งพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษ ัท อาจมี ก ารจัด ห้ อ งพัก ให้ ต ามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดิ นทางในกรณี ที่น้ าหนักเกิ นกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิ โลกรัม/ท่าน ส่ วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
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บินกาหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าVisa on Arrival สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
8. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 12 USD ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจา 10,000 บาท (ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชือ่ บัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่ อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง

GT-BWN BI01

Page 9 of 10

เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตี ยง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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