บรูไน อินโดนี เซีย
ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ไปครัง้ เดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนี เซีย
2. ชมนำ้ ตก Madakaripura นำ้ ตกที่สวยงำมมำกแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
3. ชมพระอำทิตย์ข้ึน ณ ภูเขำไฟโบรโม่
4. ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชำติของบรูไน
5. ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่ำ ลิงจมูกยำว
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*** ไม่ รวมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่ อท่ านต่ อทริป
วันแรก
11.30 น.
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21.15 น.

ที่พกั
วันทีส่ อง
เช้ า

กรุงเทพฯ – บรู ไน – สุ ราบายา
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ ปของสาย
การบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรู ไน เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น)
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองสุ ราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ BI795
เดินทางถึง สนามบินจูอนั ดา (Juanda International Airport) เมืองสุ ราบาย่า ซึ่งเป็ นเมืองที่สาคัญอีกเมือง
หนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย รู ้จกั กันในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นบ้านเกิดของ
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โน เมืองแห่งนี้ความสาคัญไม่แพ้เมืองจาการ์ตา้ เมืองหลวงของ
ประเทศอินโดนีเซีย สุ ราบาย่า เป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับสองของอินโดนีเซีย และเป็ นเมืองท่าสาคัญของชวา
ตะวันออก จากนั้นนาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า, เมืองสุ ราบายา
สุ ราบายา – นา้ ตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังน้ าตก Madakaripura ซึ่งเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
โดยน้ าตกอยูใ่ นเขตพื้นที่ของหมู่บา้ นซาปิ ห์ (Sapih village) อยูไ่ ม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่ (Mount Bromo)
มากนัก น้ าตกนี้มีความสู งประมาณ 200 เมตร น้ าตกซ่อนอยูใ่ นตอนท้ายของหุบเขาลึก มีแหล่งต้นน้ ามาจาก
ผืนป่ าเหนือน้ าตกขึ้นไป โดยสิ่ งที่น่าสนใจมากอีกอย่างของน้ าตกคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม
ใช้เวลาเดินทางจากเมืองสุ ราบายาประมาณ 1ชัว่ โมงครึ่ ง ให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติอนั สวยงามและร่ มรื่ น
เย็นสบาย น้ าตกแห่งนี้ถือว่าเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย

ั้ รองเท้าแตะก ันลืน
ื้ ก ันฝนไปด้วย, ซองก ันนา้ สาหร ับเก็บมือ
*** ควรเตรียมกางเกงขาสน,
่ , เสอ
ถือและกล้องถ่ายรูป***

กลางวัน
บ่ าย

คา่
ที่พกั
วันทีส่ าม
03.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านผ่านชมนาขั้นบันได ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและได้ดูวิถีชีวิตของชาวเมือง หลังจากนั้นนาท่าน
เดิ น ทางไปยังหมู่ บ ้านเซโมโรลาวัง (Cemoro Lawang) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั่ว โมง ประตู ด่ าน
สุ ดท้ายก่อนเข้าชมภูเขาไฟโบรโม่ เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของภูเขาไฟโบรโม่ มี
ความสู งจากระดับน้ าทะเลถึง 2,217 เมตร มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Lava View Lodge ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า,เมืองเซโมโรลาวัง
เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์ เรื อดานา้
- ร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าพืน้ เมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ในระดับความสู ง 2,700 เมตร ด้วยรถ
ขับเคลื่อนสี่ ลอ้ 4WD จุดชมวิวแห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุด ชมภาพตื่นตาตื่นใจของ
แสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟ สาดส่ องกระทบกับกลุ่มควันจากปากปล่องภูเขาไฟที่
ล่องลอยอยู่ เปรี ยบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งนี้ ซึ่งมีความสวยงามเหนือคาบรรยายเป็ น
เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกให้มาเยือนที่แห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินเดินทางลงจากยอดเขาพี
นาจากัน นาท่านสู่ บริ เวณแอ่งทะเลทราย บริ เวณภูเขาไฟโบรโม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินขึ้นชมวิว
บริ เวณปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ หรื อ เลือกขี่มา้ เพื่อชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าขี่มา้ และทิปคนดูแลม้า
ประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก และดื่มด่าบรรยากาศอันงดงาม ความ
อลังการของภูเขาไฟ โบรโม่
*** ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้ าปิ ดปาก และ ผ้ าปิ ดจมูก เนื่องจากจุดชมวิวมี
อากาศค่ อนข้ างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพัดผ่ านมาเป็ นบางครั้ ง ***

เช้ า

นาท่านชมวัด Luhur Poten เป็ นวัดที่เก่าแก่ของศาสนาฮินดู อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่เพื่อให้ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศ ทิวทัศน์อนั สวยงาม
จากนั้นนาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้รับประมานอาหารเช้า และทาธุ ระส่ วนตัว เก็บของสัมภาระ
ต่างๆ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง สุ ราบาย่า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองสุ ราบาย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ยาสู บ House of Sampoerna สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ น
สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซื้ อ โดย Liem Seeng Tee ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งของ Sampoerna โดยใช้
เป็ นสถานที่ผลิตบุหรี่ Sampoerna ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศอินโดนี เซี ย เป็ นพิพิธภัณฑ์ยาสู บ และเป็ น
โรงงานทาบุหรี่ เก่าแก่ ใช้การมวนบุหรี่ ดว้ ยมือได้เร็ ว จนแทบจะจับภาพไม่ทนั เลยทีเดี ยว โดยในปั จจุบนั
กิจการถูกซื้ อโดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้งยัง
มี การจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ บอกเล่าประวัติความเป็ นมาของ Sampoerna มี ห อศิลป์ ที่ จดั แสดงผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นที่ดีที่สุดในอินโดนี เซี ย จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์ เรื อดาน้า (Submarine Monument) เป็ น
เรื อดาน้ าที่ได้ซ้ื อมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่ งเป็ นเรื อที่ทนั สมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น เรื อลานี้ ได้ประจาการใน
กองทัพเรื ออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ได้ปลดระวาง แล้วจึงนามาสร้างเป็ น อนุสาวรี ยใ์ นปัจจุบนั จากนั้น
นาท่านสู่ ร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าพืน้ เมือง อิสระนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าสิ นค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด
ที่ผลิตในเกาะชวาเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั
วันทีส่ ี่
04.30 น.
06.30 น.
09.45 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า, เมืองสุ ราบายา
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพธิ ภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia –
มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางนา้ - ล่องเรื อชมลิงจมูกยาว
นาท่านเดินทางไปยังสนามบินจูอนั ดา เพื่อนาท่านเดินทางต่อไปยังกรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน
นาท่านเดิ นทางไปยังกรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง เที่ยวบินที่
BI796 มีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น Brunei International Airport ประเทศบรู ไ น เวลาท้อ งถิ่ น เร็ ว กว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น)
จากนั้นนาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ งการครองราชย์
ของสุ ลต่านองค์ปัจจุบนั มัสยิดทองคาแห่ งนี้ เป็ นมัสยิดแห่ งชาติของบรู ไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงาม
ที่สุดในบรู ไน โดยมีการนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หิ นอ่อนจากประเทศ
อิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคาแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรี ย เป็ นต้น เริ่ มก่อสร้างในปี 1987
แล้วเสร็ จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิ ง,โดมทองคาจานวน 29 อัน

กลางวัน
บ่ าย

คา่
ที่พกั

บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ องค์สุลต่านแห่ งบรู ไนหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของ
บรู ไน นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ าค่า
ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อลั กุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก
จากนั้น น าท่ านผ่านชมและถ่ ายรู ป ด้านนอก มั สยิด Omar Ali Saiffuddien มัส ยิดใจกลางเมื อง บัน ดาร์
เสรี เบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุ ลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหา
ราชาธิ บดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิ บดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุ บนั ภายใน
มัสยิดประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนและกระเบื้องสี อย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์
ขอพร และยัง ใช้ เป็ นเวที ป ระกวดอ่ า นคัม ภี ร์ อ ัล กุ ร อาน มัส ยิ ด แห่ ง นี้ เป็ นการผสมผสานระหว่ า ง
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาลองเรื อ
พระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่ งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น น าท่ านชม พิ พิธ ภั ณ ฑ์ Royal Regalia มี การจัด แสดงเครื่ องประกอบพิ ธีราชาภิ เษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่ งบรู ไน และข้าวของเครื่ องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่ องเงิน,
เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง
ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่ งบรู ไน จากนั้นนาท่านล่องเรื อชม หมู่บ้านกลางน้า Kampong Ayer หมู่บา้ น
กลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าบรู ไน เป็ นหมู่บา้ นกลางน้ าที่มีคนอยูอ่ าศัยต่อเนื่องกันมา
ยาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้ างบ้านเรื อ นแบบปลู ก สร้ างอยู่บ นเสาค้ ายัน และเชื่ อ มต่ อ กัน ด้ว ยสะพาน
หมู่บา้ นกลางน้ านี้ มีท้ งั บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรี ยน, สถานี อนามัย, สถานี ตารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร
ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรู ไนและ
เป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็ นถึงวัฒนธรรมริ มน้ าของบรู ไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่ งนี้ ล่องเรื อชม ลิงโพรบอสซิ ส (Proboscis Monkey) หรื อที่เรี ยกกันว่า ลิงจมูก
ยาว เป็ นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิ ดอื่น เป็ นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนหรื อป่ าติดริ มแม่น้ า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

บรูไน-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

10.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ☺

12.40 น.

****************************************************
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุกอ
่ นการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทีป
่ ระเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง
้ า่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ทิง้ สน
ิ ธ์ไม่คน
ิ้
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าใชจ
่ มอบหน ังสอ
ื เดินทางให้บริษ ัทฯ ก่อนว ันเดินทาง เพือ
** กรุณาสง
่ ประโยชน์ของท่านเอง **

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก
ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรื อมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อ
ทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
ในกรณี ที่มีจานวนผูโ้ ดยสารไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไทย อัตราค่าบริ การนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่
15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 29 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61*ปี ใหม่

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้ องละ2
ท่ าน)
27,999

ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

26,999

25,999

5,999

ว ันที่ 05-09 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ว ันที่ 12-16 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ว ันที่ 19-23 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ว ันที่ 26-30 ม.ค. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ว ันที่ 02-06 ก.พ. 61

21,999

20,999

19,999

5,999

ราคาจอยแลนด์ ผูใ้ หญ่ทา่ นละ 15,900 บาท

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 20 USD /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อัน เกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

4.
5.
6.
7.

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมี ความประสงค์จะต้องการปรั บเปลี่ยนระดับชั้นที่ นั่งจากชั้น ประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** 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 เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่ วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกาหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ 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 ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่ านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซ
ี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ 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 ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

8.
9.

10.

กรณีวีซ่าผ่ านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

