
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เดนิทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลับรูไน แอร์ไลน์ 

ชมพระอาทติย์ขึน้ ณ ภูเขาไฟโบรโม่  
ชมน า้ตก MADAKARIPURA น ้าตกทีส่วยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอนิโดนีเซีย 
ชมมสัยดิ JAME ASR HASSANIL BOLKIAHมสัยดิทองค าแห่งชาตขิองบรูไน 

ล่องเรือชม ลงิโพรบอสซิส หรือที่เรียกกนัว่า ลงิจมูกยาว 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : ธนัวำคม2560-กมุภำพนัธ2์561 



11.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI ) 
เทีย่วบินที ่BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ่

17.15 น เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง  (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)   

20.05 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองสุราบายา ประเทศอนิโดนีเซีย เทีย่วบินที ่BI795 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินจูอันดา (JUANDA INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองสุราบาย่า ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

ส าคญัอีกเมืองหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย รู้จกักนัในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น
บา้นเกิดของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โน เมืองแห่งน้ีความส าคญัไม่แพเ้มืองจาการ์ตา้เมือง
หลวงของประเทศอินโดนีเซีย สุราบายา่ เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองท่าส าคญั
ของชวาตะวนัออก จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ QUEST HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า, เมืองสุราบายา 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั น ้าตก MADAKARIPURA ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยน ้าตกอยูใ่นเขตพื้นท่ีของ หมู่บา้นซาปิห์ (SAPIH VILLAGE) อยูไ่ม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่ 
(MOUNT BROMO) มากนกั น ้าตกน้ีมีความสูงประมาณ 200  เมตร น ้าตกซ่อนอยูใ่นตอนทา้ยของหุบเขาลึก 
มีแหล่งตน้น ้ามาจากผืนป่าเหนือน ้าตกข้ึนไป โดยส่ิงท่ีน่าสนใจมากอีกอยา่งของน ้ าตกคือสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม ใชเ้วลาเดินทางจากเมืองสุราบายาประมาณ 1ชัว่โมงคร่ึง ให้ท่านไดส้ัมผสัธรรมชาติอนั
สวยงามและร่มร่ืนเยน็สบาย น ้าตกแห่งน้ีถือวา่เป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย 
*** ควรเตรียมกางเกงขาส้ัน, รองเท้าแตะกันล่ืน, เส้ือกันฝนไปด้วย, ซองกันน ้าส าหรับเก็บมือถือและกล้อง

 ถ่ายรูป*** 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านผ่านชม นาขั้นบันได ให้ท่านได้ถ่ายรูปและได้ดูวิถีชีวิตของชาวเมือง หลงัจากนั้นน าท่าน

เดินทางไปยงั หมู่บ้านเซโมโรลาวัง (CEMORO LAWANG) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ประตูด่าน
สุดทา้ยก่อนเขา้ชมภูเขาไฟโบรโม่ เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟโบรโม่ มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 2,217 เมตร มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา 

วนัทีส่อง น า้ตก MADAKARIPURA – หมู่บ้านเซโมโรลาวงั 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  LAVA VIEW LODGE ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า,เมืองเซโมโรลาวงั 
 
 

 
03.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ท่ียอดเขาพีนาจากนั ในระดบัความสูง 2,700 เมตร ดว้ยรถ

ขบัเคล่ือนส่ีล้อ 4WD จุดชมวิวแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุด ชมภาพต่ืนตาต่ืนใจของ
แสงอาทิตยย์ามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟ สาดส่องกระทบกบักลุ่มควนัจากปากปล่องภูเขาไฟท่ี
ล่องลอยอยู่ เปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งน้ี ซ่ึงมีความสวยงามเหนือค าบรรยายเป็น
เสน่ห์ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกให้มาเยือนท่ีแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินเดินทางลงจากยอดเขาพี
นาจากนั น าท่านสู่บริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโม่ จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดินข้ึนชมววิบริเวณ
ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกข่ีม้าเพื่อชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าข่ีม้าและทิปคนดูแลม้า
ประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก และด่ืมด ่าบรรยากาศอนังดงาม ความ
อลงัการของภูเขาไฟ โบรโม่ *** ควรเตรียมเส้ือกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผ้าปิด
จมูก เน่ืองจากจุดชมววิมีอากาศค่อนข้างเยน็ ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพัดผ่าน
มาเป็นบางคร้ัง *** 

 
น าท่านชมวัด LUHUR POTEN เป็นวดัท่ีเก่าแก่ของศาสนาฮินดู อยูไ่ม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่เพื่อให้ท่าน
ไดส้ัมผสับรรยากาศ ทิวทศัน์อนัสวยงาม จากนั้นน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั ให้ท่านไดรั้บประมานอาหาร
เชา้ และท าธุระส่วนตวั เก็บของสัมภาระต่างๆ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัไปยงัเมือง สุราบายา่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมือง
สุราบาย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัทีส่าม เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด LUHUR POTEN - HOUSE OF SAMPOERNA 

– อนุสรณ์ เรือด าน า้  - ร้านจ าหน่ายสินค้าพืน้เมือง 



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ HOUSE OF SAMPOERNA สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ี
เคยเป็นสถานเล้ียงเด็กก าพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซ้ือ โดย LIEM SEENG TEE ซ่ึงเป็นผู ้ก่อตั้ งของ 
SAMPOERNA โดยใช้เป็นสถานท่ีผลิตบุหร่ี SAMPOERNA ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็น
พิพิธภณัฑ์ยาสูบ และเป็นโรงงานท าบุหร่ีเก่าแก่ ใชก้ารมวนบุหร่ีดว้ยมือไดเ้ร็ว จนแทบจะจบัภาพไม่ทนัเลย
ทีเดียว โดยในปัจจุบนักิจการถูกซ้ือโดย PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ภายในมีหอประชุมขนาด
ใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้ งยงัมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าประวติัความเป็นมาของ 
SAMPOERNA มีหอศิลป์ท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท่ีดีท่ีสุดในอินโดนีเซีย จากนั้นน าท่านชม 
อนุสรณ์เรือด าน า้ (SUBMARINE MONUMENT) เป็นเรือด าน ้าท่ีไดซ้ื้อมาจากสหภาพโซเวยีต ซ่ึงเป็นเรือท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดในช่วงเวลานั้น เรือล าน้ีได้ประจ าการในกองทพัเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ได้ปลด
ระวาง แลว้จึงน ามาสร้างเป็น อนุสาวรียใ์นปัจจุบนั จากนั้นน าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระน า
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้สินคา้พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพหลากหลายชนิดท่ีผลิตในเกาะชวาเพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  QUEST HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า, เมืองสุราบายา 

 

 
 

 
 
 

04.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินจูอนัดา เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 
06.30 น. น าท่านเดินทางไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เที่ยวบินที่ 

BI796 มีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
09.45 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) 
จากนั้นน าท่านชม มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ
ครองราชยข์องสุลต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรม
สวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจาก
ประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้างใน
ปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองค าจ านวน 29 

วนัทีส่ี่ มั ส ยิ ด  JAME ASR HASSANIL BOLKIAH -  พิพิ ธ ภั ณ ฑ์  ISLAMIC GALLERY-

พพิธิภัณฑ์ ROYAL REGALIA – มสัยดิ OMAR ALI SAIFFUDDIEN - หมู่บ้านกลางน า้ - 

ล่องเรือชมลงิจมูกยาว 



อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนัของ
บรูไน น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณ
ล ้ าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทิเช่น คมัภีร์อลักุระอาน ขนาดเล็กท่ีสุดใน
โลก   จากนั้นน าท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยดิ OMAR ALI SAIFFUDDIEN มสัยดิใจกลางเมือง 
บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระ
มหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั 
ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวด
มนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย 
CAVALIERRE RUDOLFO NOLLI ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไม้
นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือไดว้่าเป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก  \ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, 
เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง 
ๆ ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน   จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า KAMPONG AYER 
หมู่บ้านกลางน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน ้ าท่ีมีคนอยู่อาศยั
ต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ย
สะพาน หมู่บ้านกลางน ้ าน้ีมีทั้ ง บ้านพกัอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, 
ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกวา่สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากร
บรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ้ าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี  ล่องเรือชม ลงิโพรบอสซิส (PROBOSCIS MONKEY) หรือท่ีเรียกกนั
วา่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศ
บนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้า 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ORCHID GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI ) เที่ยวบิน

ที ่BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

 

หมายเหตุ กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการ

บิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะเกิดจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะ
หรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้ 

• โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเท่ียวบางรายการ  

• ตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจ  านวนผูโ้ดยสารไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์
ไทย    อตัราค่าบริการน้ี ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ใน
กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

• พาสปอร์ตจะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
• ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิ้งส้ิน 
• กรุณาส่งมอบหนงัสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนวนัเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ

จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า บรูไน-กรุงเทพฯ 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัที ่01-05 ธ.ค. 60 (วนัชาต)ิ 22,999 21,999 20,999 5,999 

วนัที ่08-12 ธ.ค. 60 (วนัรัฐธรรมนูญ) 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61*ปีใหม่ 27,999 26,999 25,999 5,999 

วนัที ่05-09 ม.ค. 61 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัที ่12-16 ม.ค. 61 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัที ่19-23 ม.ค. 61 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัที ่26-30 ม.ค. 61 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัที ่02-06 ก.พ. 61 21,999 20,999 19,999 5,999 

ราคาจอยแลนด์ ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บาท 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

อตัราบริการนีร้วม  
✓ ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้น
ประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอน
เสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ บริการแจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 



อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้** 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
  ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
 

เง่ือนไขการช าระเงินและส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั)                                                                                                                                 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      

 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์)                                                                                                                          

• ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั  

• พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋
เคร่ืองบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ 

 

 



เง่ือนไขการให้บริการ 

• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

• บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง
ได ้

• กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

• กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 



• กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

• ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

• หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  

 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง

คู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม
อาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


