
 

 

บรูไน อินโดนีเซีย 
ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย 

5 วนั 4 คืน  โดยสายการบินรอยลั บรูไนแอรไ์ลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา X ✈ ✈ Quest Hotel 

2 
สุราบายา – น ้าตก Madakaripura – หมูบ่า้นเซโม

โรลาวงั 
O O O Lava View Lodge 

3 

เซโมโรลาวงั – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม ่– วดั Luhur 

Poten - House of Sampoerna – อนุสรณเ์รือด า

น ้า - รา้นจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง 

O O O Quest Hotel 

4 

มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภณัฑ ์

Islamic Gallery-พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia - 

มสัยิด Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน ้า - 

ล่องเรือชมลิงจมกูยาว 

✈ O O Orchid Garden Hotel 

5 บรูไน-กรุงเทพฯ O ✈ X  

*** ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ท่านต่อทริป 

 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1.  ไปครัง้เดียว เท่ียว 2 ประเทศ บรไูน+อินโดนีเซีย 

2. ชมน ำ้ตก Madakaripura น ำ้ตกท่ีสวยงำมมำกแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย 

3. ชมพระอำทิตยข้ึ์น ณ ภเูขำไฟโบรโม่ 

4. ชมมสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมสัยิดทองค ำแห่งชำติของบรไูน 

5. ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรยีกกนัว่ำ ลิง

จมูกยำว 

 

 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา 

11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์Uเช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร ์ ใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei 

) เท่ียวบินท่ี BI514 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท่ี 

17.15 น เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง  (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน)   

20.05 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เท่ียวบินท่ี BI795 

21.15 น.                  เดินทางถึง สนามบินจูอนัดา (Juanda International Airport) เมืองสุราบาย่า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีส าคญัอีก

เมืองหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย รูจ้กักนัในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็นท่ีรูจ้กักนัวา่เป็นบา้นเกิด

ของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการโ์น เมืองแห่งน้ีความส าคัญไม่แพเ้มืองจาการต์า้เมือง

หลวงของประเทศอินโดนีเซีย สุราบาย่า เป็นเมืองท่ีใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองท่า

ส าคญัของชวาตะวนัออก จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั Quest Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา 

วนัที่สอง สุราบายา – น ้าตก Madakaripura – หมู่บา้นเซโมโรลาวงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงัน ้าตก Madakaripura ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย 

โดยน ้ าตกอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของหมู่บา้นซาปิห์ (Sapih village) อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่ (Mount 

Bromo) มากนัก น ้าตกน้ีมีความสูงประมาณ 200  เมตร น ้าตกซ่อนอยู่ในตอนทา้ยของหุบเขาลึก มี

แหล่งตน้น ้ามาจากผืนป่าเหนือน ้าตกขึ้ นไป โดยส่ิงท่ีน่าสนใจมากอีกอย่างของน ้าตกคือสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติท่ีงดงาม ใชเ้วลาเดินทางจากเมืองสุราบายาประมาณ 1ชัว่โมงคร่ึง ใหท่้านไดส้ัมผัส

ธรรมชาติอนัสวยงามและร่มร่ืนเย็นสบาย น ้าตกแห่งน้ีถือว่าเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งนึงใน

อินโดนีเซีย 

*** ควรเตรียมกำงเกงขำสัน้, รองเทำ้แตะกันล่ืน, เส้ือกันฝนไปดว้ย, ซองกันน ำ้ส ำหรบัเก็บมือถือและกลอ้งถ่ำยรูป*** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านผ่านชมนาขั้นบนัได ใหท่้านไดถ่้ายรูปและไดดู้วิถีชีวิตของชาวเมือง หลงัจากน้ันน าท่าน

เดินทางไปยงัหมู่บา้นเซโมโรลาวงั (Cemoro Lawang) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ประตูด่าน

สุดทา้ยก่อนเขา้ชมภูเขาไฟโบรโม่ เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟโบรโม ่

มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 2,217 เมตร มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Lava View Lodge ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองเซโมโรลาวงั 

 



 

 

วนัที่สาม เซโมโรลาวงั – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วดั Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ ์เรือ

ด าน ้า - รา้นจ  าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง 

03.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ท่ียอดเขาพีนาจากนั ในระดับความสูง 2,700 เมตร 

ดว้ยรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WD จุดชมวิวแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุด ชมภาพต่ืนตาต่ืนใจ

ของแสงอาทิตยย์ามเชา้กระทบกบัปากปล่องภูเขาไฟ สาดส่องกระทบกบักลุ่มควนัจากปากปล่องภูเขา

ไฟท่ีล่องลอยอยู่ เปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งน้ี ซ่ึงมีความสวยงามเหนือค า

บรรยายเป็นเสน่หท่ี์ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกใหม้าเยือนท่ีแห่งน้ี จากน้ันน าท่านเดินเดินทาง

ลงจากยอดเขาพีนาจากนั น าท่านสู่บริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโม่ จากน้ันอิสระใหท่้าน

ไดเ้ดินขึ้ นชมวิวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกขี่มา้เพ่ือชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าขี่

มา้และทิปคนดูแลมา้ประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก และด่ืม

ด า่บรรยากาศอนังดงาม ความอลงัการของภูเขาไฟ โบรโม ่

*** ควรเตรียมเส้ือกนัหนำวชนิดกนัลม, ถุงมือ, หมวก, ผำ้ปิดปำก และ ผำ้ปิดจมูก เน่ืองจำกจุด

ชมวิวมีอำกำศค่อนขำ้งเย็น ประมำณ 10 องศำ และอำจจะมีฝุ่ นเถำ้จำกภูเขำไฟลอยพดัผ่ำนมำ

เป็นบำงครัง้ *** 

 น าท่านชมวดั Luhur Poten เป็นวดัท่ีเก่าแก่ของศาสนาฮินดู อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่เพ่ือใหท่้านได้

สมัผสับรรยากาศ ทิวทศัน์อนัสวยงาม  

จากน้ันน าท่านกลับสู่โรงแรมท่ีพัก ให้ท่านได้รับประมานอาหารเชา้ และท าธุระส่วนตัว เก็บของ

สมัภาระต่างๆ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัไปยงัเมือง สุราบายา่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสุราบายา่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

น าท่านชม พิพิธภณัฑย์าสูบ House of Sampoerna สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคย

เป็นสถานเล้ียงเด็กก าพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซ้ือ โดย Liem Seeng Tee ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้ งของ 

Sampoerna โดยใชเ้ป็นสถานท่ีผลิตบุหร่ี Sampoerna ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็น

พิพิธภณัฑย์าสูบ และเป็นโรงงานท าบุหร่ีเก่าแก่ ใชก้ารมวนบุหร่ีดว้ยมือไดเ้ร็ว จนแทบจะจบัภาพไม่ทนั

เลยทีเดียว โดยในปัจจุบนักิจการถูกซ้ือโดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ่ 

และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้ งยังมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ 

Sampoerna มีหอศิลป์ท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท่ีดีท่ีสุดในอินโดนีเซีย จากน้ันน าท่านชม 

อนุสรณเ์รือด าน ้า (Submarine Monument) เป็นเรือด าน ้าท่ีไดซ้ื้อมาจากสหภาพโซเวียต ซ่ึงเป็นเรือท่ี

ทนัสมยัท่ีสุดในช่วงเวลาน้ัน เรือล าน้ีไดป้ระจ าการในกองทพัเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ไดป้ลด

ระวาง แลว้จึงน ามาสรา้งเป็น อนุสาวรีย์ในปัจจุบัน จากน้ันน าท่านสู่ รา้นจ  าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง 

อิสระน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้สินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพหลากหลายชนิดท่ีผลิตในเกาะชวาเพ่ือใหท่้านได้

เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 



 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Quest Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา 

วนัที่สี่             มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภณัฑ ์Islamic Gallery-พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia –  

                           มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมู่บา้นกลางน ้า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

04.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินจูอันดา เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศ

บรูไน 

06.30 น. น าท่านเดินทางไปยงักรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เท่ียวบิน

ท่ี BI796 มีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 

09.45 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) 

 จากน้ันน าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้ นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ

ครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค าแห่งน้ี เป็นมัสยิดแห่งชาติ ของบรูไน และมี

สถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิ

เช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย 

เป็นตน้ เร่ิมก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต์ 2 หอ้งแยก

ชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องค์

สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็น

สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี  29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery 

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมา

แสดงไว ้ อาทิเช่น คมัภีรอ์ลักุระอาน ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

จากน้ันน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์

เสรีเบกาวนั สรา้งขึ้ นโดย สุลต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระ

มหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั 

ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบัสถานท่ีในการ

สวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนามว่า มินิ  ทัชมาฮาล ออกแบบ

โดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ

จ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ย

พนัธุไ์มน้านาชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจาก



 

 

**************************************************** 

พาสปอรต์จะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์

ไม่คืนค่าใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 

 

** กรุณาสง่มอบหนงัสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนวนัเดินทาง เพื่อประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 

  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสาย

การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดินทาง

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบาง

รายการ และจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจ านวนผูโ้ดยสารไม่ถึง 10 

ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย    อตัราค่าบริการน้ี ส าหรบัเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่าย

เพิ่มท่านละ 500 บาท ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

ผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน   จากน้ันน าท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน ้ า 

Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าท่ี

มีคนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายนั

และเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้ง บา้นพักอาศัย, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, 

สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ย

ละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของบรูไนสรา้งความ

ประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวจากทั ่วโลกท่ีได้มาชมหมู่บ ้านแห่งน้ี   ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 

(Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิง

ชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่าน้ัน โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่า

ติดริมแมน่ ้า 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Orchid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้            บรูไน-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 

เท่ียวบินท่ี BI513 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ☺ 



 

 

ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

(หอ้งละ2 

ท่าน) 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

วนัท่ี 03-07 พ.ย. 60 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัท่ี 10-14 พ.ย. 60 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัท่ี 17-21 พ.ย. 60 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัท่ี 24-28 พ.ย. 60 21,999 20,999 19,999 5,999 

วนัท่ี 01-05 ธ.ค. 60 (วนัชาติ) 22,999 21,999 20,999 5,999 

วนัท่ี 08-12 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนูญ) 21,999 20,999 19,999 5,999 

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

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

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

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

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

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

ราคาจอยแลนด ์ผูใ้หญ่ทา่นละ 15,900 บาท 



 

 

 

หมำยเหต ุ: ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ท่านละ 20 USD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็น

ส าคญั) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯ จะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราบริการน้ีรวม  

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพ่ือ

อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ี

นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 



 

 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

อตัราบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนัก เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

4. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

7.   ค่าทิปส าหรบั คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 20 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได ้** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ที่นัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนั

หลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 



 

 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้ (10ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋

เคร่ืองบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และ

ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของ

ทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่าน

เป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์

ทั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่า่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

เรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

เรื่องโรงแรมที่พกั 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนัและบาง

โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 


