
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงสง่ อลงัการ มัง่คัง่ ทรงคณุค่าแห่งดินแดนทองค าสีด  า 

บินตรงสูอ่าณาจกัรสุลตา่น กบัสายการบินแห่งชาต ิRoyal Brunei 

 

 

 

 

 

 

 

 พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว 

 พกัโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเทา่เดิม  

 พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพ้ืนเมือง อาหารจนี อาหารซีฟู๊ดส ์และอาหารไทย 

อร่อยหลากหลายไม่มีเบ่ือ 

 

Majestic 

Brunei 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน วนัที ราคา 

กรกฎาคม 2559 15-17 ก.ค. 18,888 บาท 

สงิหาคม 2559 05-07 / 12-14 / 26-28 ส.ค. 18,888 บาท 

กนัยายน 2559 02-04 / 09-11 / 23-25 ก.ย. / 30 ก.ย.-02 ต.ค.59 18,888 บาท 

ตลุาคม 2559 07-09 / 14-16 / 28-30 ต.ค.59 18,888 บาท 

ตลุาคม 2559 21-23 ต.ค. 19,888 บาท 

 

 

11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์U สายการบินโรยลั 

บูรไน ประต ู9 โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองสมัภำระ  

13.30 น. ออกเดินทำงสู่  กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน  โดยเที่ยวบินที่  BI 514 

บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลำบินประมำณ 2.45 ชม.)  

17.15 น. ถึงสนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลำท่ี

บรูไนเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น ำคณะผ่ำน

ตรวจคนเขำ้เมืองและรบักระเป๋ำสมัภำระ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยำกำศตอน

พลบค ำ่ ซ่ึงนับเป็นวิวท่ีสวยงำมอย่ำงมำก (เรำจะเขำ้ชมวนัถดัไปค่ะ) หลงัอำหำรค ำ่

ใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินย่อยอำหำรท่ี ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลำดนัดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของบรูไน ทุกท่ำนจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของ

รบัประทำนเล่นตำมรำ้นคำ้ขำ้งทำงตลอดฝั่งของแม่น ้ำ มีเมนูหลำกหลำยใหเ้ลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเต๊ะ บะหมี่ผัด 

และบำบีคิวทะเล ใหทุ้กท่ำนไดส้มัผัสบรรยำกำศของแม่น ้ำและล้ิมรสอำหำรทอ้งถ่ิน เมื่ออ่ิมแลว้ยงัมีหำ้งสรรพสินคำ้ท่ีตั้งอยู่

ไมไ่กลใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลำกหลำยทั้งสินคำ้พ้ืนเมืองและของแบรนดเ์นมต่ำงๆ  

 

น าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

วนัที่ 2  พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศ์ิลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางน ้า – ล่อง

แม่น ้าซาฟารี 

 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ พิพิทธภัณฑเ์ทคโนโลยี เพ่ือเขำ้ชมชีวิตควำมเป็นอยู่

ของชนชำวพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบรำณ ทุกท่ำนจะไดช้มทั้งกำรต่อเรือ กำร

ตกปลำหำเล้ียงชีพ กำรท ำเหมืองแร่ ภำยในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 

1 หอ้งหมู่บา้นน ้ า Watr Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและกำรสรำ้ง

ชุมชนบำ้นเรือนท่ีหมู่บำ้นกลำงน ้ำตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบัน  

หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขำ้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่ำงๆ เช่น กำร

ท ำเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง กำรจกัสำน และกำรทอผำ้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบำ้นบนบก 

ท่ีแสดงถึงควำมแตกต่ำงตั้งแต่กำรสรำ้งบำ้นเรือนและกำรใชชี้วิตควำมเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน ้ำตำลทรำย

แดงอำชีพประจ ำของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจำกน้ันน ำทุกท่ำนแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคำ้พ้ืนเมือง 

แวะถ่ าย รูป  มั สยิด  โอมาร์ อาลี  ไซ ฟั ดดิ น  Sultan Omar Ali 

Saifuddien Mosque สุเหร่ำท่ีได้ช่ือว่ำสวยงำมท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตำมพระนำมของสุลต่ำนแห่งบรูไนองค์ท่ี 28 

สรำ้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงบันดำร์เสรีเบกำวนั ริม

แม่น ้ำเคดำยนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญำณของชำวมุสลิมในบรูไน รอบๆ 

สุเหร่ำเป็นสระขุดกวำ้งใหญ่ มีภำพของสุเหร่ำสะทอ้นบนพ้ืนน ้ำสวยงำม

จบัตำอย่ำงยิ่ง (สุเหร่ำไม่อนุญำตใหค้นท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขำ้) ควำม

งำมของมสัยิดน้ีไดร้บักำรเปรียบเปรยวำ่เป็น มินิทชัมาฮาล 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะช้อปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ยายาซัน Yayasan Commercial Complex 

สญัลกัษณ์ของกรุงบนัดำรเ์สรีเบกำวนัอีกอย่ำงหน่ึง คือ ศูนย์กำรคำ้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงขำ้มกบัมสัยิดโอมำร ์อำลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่ม

อำคำรทันสมัยสูง 4 ชั้น รวมสินคำ้ประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มี

รำ้นคำ้ต่ำงๆมำกมำยเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบกำรชอ้ปป้ิงเป็นอย่ำง

มำก  

 

 

 



จำกน้ันน ำทุกท่ำนล่องเรือชม หมู่บา้นลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ 

กัมปงไอเยอร ์ตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น ้ำบรูไน ว่ำกนัว่ำมีคนอำศัยอยู่กัน

มำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิลปะกำร

สร้ำงบ้ำนเรืองแบบพ้ืนนับพันหลัง ปลูกสร้ำงอยู่บนเสำค ้ำยันและ

เช่ือมต่อกันด้วยสะพำน หมู่บำ้นกลำงน ้ ำน้ีมีทั้งบ้ำนพักอำศัย มัสยิด 

โรงเรียน สถำนีอนำมัย สถำนีต ำรวจ รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ฯลฯ ครบครนั 

ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร ์เป็นศูนยร์ำชกำร 

เป็นนครหลวงของจักรวรรด์ิบรูไน เป็นท่ำเรือท่ีส ำคัญของภูมิภำค เป็นศูนยก์ลำงกำรพบปะของพอ้คำ้จำกตะวนัตก จีน 

กัมพูชำและประเทศเพ่ือนบำ้นอ่ืนๆ กัมปงไอเยอร์นับเป็นสถำนท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้ำของประเทศน้ีอย่ำง

ชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!! น ำทุกท่ำนล่องเรือ River Safari ชมบำ้นเรือนสองฝั่งแม่น ้ำ เร่ือย

ยำวไปจนถึงป่ำชำยเลนบริเวณปำกแม่น ้ำ เพ่ือชมควำมอุดมสมบูรณข์องป่ำ

ชำยเลนซ่ึงเป็นท่ีอำศยัของ ลิงจมูกยาว สตัวป่์ำหำยำกใกลสู้ญพนัธ ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus 

หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น ำทุกท่ำนเดินชม ตลาดยามเชา้ ท่ีทุกท่ำนจะไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและควำม

เป็นอยู่ของชำวบรูไนอย่ำงชัดเจน ใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินส ำรวจสินคำ้พ้ืนเมือง 

อำหำรและผักผลไม้ต่ำงๆมำกมำย เข ้ำชม ร้านสินค้าศิลปะและ

หัตถกรรมพ้ืนบา้นของบูรไน เพ่ือชมสินคำ้และสนับสนุนสินคำ้ของชำว

พ้ืนเมือง 

 

 

 

 

วนัที่ 3 ตลาดเชา้วนัอาทิตย ์– มสัยดิทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิทธภณัฑ์

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 



จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงชม มัสยิดทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ท่ีอยู่ในเมืองหลวงกรุงบนัดำรเ์สรีเบกำวนั 

มสัยิดแห่งน้ีถือวำ่เป็นมสัยิดท่ีสวยสุดในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก สถำปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุวำ่เป็นแบบอิสลำมมิกซอ์ำรต์ สไตล์

อิตำลี โดยสถำปนิกชำวอิตำลี วสัดุทุกช้ินเป็นวสัดุท่ีคดัสรรมำเป็นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็นหินอ่อนสีขำวพรำวกระจ่ำงจำกอิตำลี 

หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจำกเซ่ียงไฮ ้โคมระยำ้คริสตลัจำกองักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจำกซำอุดิอำรเบีย และท่ีส ำคญัยอด

โดมใชแ้ผ่นทองค ำแทถึ้ง 3.3 ลำ้นแผ่น ควำมสูงของมสัยิด 52 เมตร เรียกว่ำสูงพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองค ำน้ีอย่ำง

ทัว่ถึงไม่ว่ำคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตำม กำรตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนำนำพรรณ 

รวมถึงทะเลสำบขนำดย่อมๆ และในทะเลสำบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยล ำอยู่ดำ้นหน้ำ ว่ำกันว่ำเรือล ำน้ียงัใชเ้ป็นเวที

ประกวดกำรอ่ำนคมัภีรอ์ลักุรอ่ำน อีกดว้ย มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกช่ือหน่ึงว่ำ "มัสยิดทองค า" เน่ืองจำกจุดเด่นบนโดมท่ีใช้

ทองค ำถึง 3 ล้ำน 3 แสนแผ่นนั่นเอง แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองค า 

พระรำชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่ำนประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถำนท่ีท ำเนียบรฐับำลอีกดว้ย พระรำชวงั Istana 

ออกแบบโดยผสมผสำนศิลปะแบบมำเลยแ์ละบรูไนเขำ้ดว้ยกนั มีโดมทองค ำสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบั

ต่ำงๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนำดใหญ่มีช่องจอดรถกวำ่ 350 คนั  

 จำกน้ันน ำทุกท่ำนชม บรูไนมิวเซียม ภำยในจัดแสดงไวห้ลำยส่วน โดย

ส่วนท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบรำณล ้ำค่ำ

ขององคสุ์ลต่ำนจำกประเทศมุสลิมทัว่โลกมำแสดงไวม้ำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น

จำนเซรำมิคจำกอิหร่ำนและเอเชียกลำง ศิลปะแกว้เป่ำจำกอียิปต์ รวมไปถึง

คมัภีรอ์ัลกุรอ่ำนท่ีเล็กท่ีสุดขนำดเท่ำกล่องไมข้ีดไฟ นอกจำกน้ียงัจดัแสดง

ประวติักำรคน้พบน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติจ ำนวนมำกมำยมหำศำลท่ีพลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีร ำ่รวยท่ีสุดในโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภณัฑโ์รยลัเรกกาเลีย พิพิธภณัฑท่ี์ไดร้บักำรโหวตจำกประเทศ ในอำ

เช่ียนว่ำเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีน่ำชมท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขำ้วของเคร่ืองใชข้อง

สุลต่ำนองคปั์จจุบนั อำทิ เคร่ืองทรงทองค ำ ในวนัขึ้ นครองรำชยแ์ละเคร่ือง

บรรณำกำรจำกผูน้ ำประเทศต่ำง ๆ ชมมงกุฏทองค ำ บลัลงักท์องค ำ เคร่ือง

ทรงทองค ำ รวมทั้งเคร่ืองรำชยม์ำกมำยท่ีพระองคไ์ดร้บั จำกน้ันน ำทุกท่ำน

เดินช็อปป้ิง ณ หำ้งสรรพสินคำ้เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกฝำกคนรูใ้จทำงบำ้น ได้

เวลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

 

 

 



18.15 น. เหิรฟ้ำสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พักผ่อนตำมอัธยำศัยพรอ้มบริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลำบินประมำณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้

พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ  าทั้งหมด 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำน้ัน กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำ

ให ้ท่ำนเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ 

 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ใหท่้ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดำ เสรี เบกำวนั – กรุงเทพฯ  

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ค่ำน ้ำมนัและกำรประกนัภยัทำงอำกำศ 

 ค่ำโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่ำน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรำยกำร / ระดบัเดียวกนั 

 ค่ำอำหำรและค่ำบตัรผ่ำนประตูเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำล่องเรือซำฟำรี  

 ค่ำมคัคุเทศกอ์ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

อตัราค่าบริการ  :  ทุกพีเรียดที่ราคา 17,888 บาท 

รำคำผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 17,888 บำท 

รำคำเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 17,888 บำท 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 16,888 บำท 

พกัเดียว เพ่ิม 4,000 บำท 

อตัราค่าบริการ  :  ทุกพีเรียดที่ราคา 19,888 บาท 

รำคำผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 19,888 บำท 

รำคำเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 19,888 บำท 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 17,888 บำท 

พกัเดียว เพ่ิม 4,000 บำท 



 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่ำนละ 1,000,000. บำท 

อตัราน้ีไม่รวม         

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% จำกค่ำบริกำร    

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรำยกำร 

 ค่ำทิปค่ำทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 พนักงำนขบัรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 6 SGD) 

 กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 ท่ำน  
ซ่ึงในกรณีน้ีทำง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัร์

และเหตุสุดวิสยับำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ  

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

กำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำร

สูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ อุบติัเหตุต่ำง ๆ 

 
 
 
 
 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรบัรำคำบตัรโดยสำรสูงข้ึน ตำมอตัรำค่ำน ้ำมนั 

หรือ ค่ำเงินแลกเปล่ียน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตัว๋ ตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ 
เรียกเกบ็ 
***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน*** 



 

 


