Majestic
Brunei

สูงส่ง อลังการ มั ่งคั ่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคาสีดา
บินตรงสูอ่ าณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei




พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว
พักโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเท่าเดิม
พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพื้ นเมือง อาหารจีน อาหารซีฟู๊ดส์ และอาหารไทย
อร่อยหลากหลายไม่มีเบื่อ

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559

วันที
15-17 ก.ค.
05-07 / 12-14 / 26-28 ส.ค.
02-04 / 09-11 / 23-25 ก.ย. / 30 ก.ย.-02 ต.ค.59
07-09 / 14-16 / 28-30 ต.ค.59
21-23 ต.ค.

ราคา
18,888 บาท
18,888 บาท
18,888 บาท
18,888 บาท
19,888 บาท

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต
11.30 น.

คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล
บูรไน ประตู 9 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกเรื่องสัมภำระ

13.30 น.

ออกเดิ น ทำงสู่ กรุ ง บั น ดาร์ เสรี เบกาวั น โดยเที่ ย วบิ น ที่ BI 514
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลำบินประมำณ 2.45 ชม.)

17.15 น.

ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลำที่
บรูไนเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นำคณะผ่ำน
ตรวจคนเข้ำเมืองและรับกระเป๋ำสัมภำระ

คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยำกำศตอน
พลบคำ่ ซึ่งนับเป็ นวิวที่สวยงำมอย่ำงมำก (เรำจะเข้ำชมวันถัดไปค่ะ) หลังอำหำรคำ่
ให้ทุ ก ท่ำนได้เดิ นย่อยอำหำรที่ ตลาดไนท์ม าร์เก็ ต ตลำดนั ดที่ เป็ นที่ นิยมที่ สุดของบรูไน ทุ กท่ ำนจะได้เดิ นเลือกซื้ อของ
รับประทำนเล่นตำมร้ำนค้ำข้ำงทำงตลอดฝั ่งของแม่น้ ำ มีเมนู หลำกหลำยให้เลือ กชิมโดยมีเมนู เด่นได้แก่สะเต๊ะ บะหมี่ผัด
และบำบีคิวทะเล ให้ทุกท่ำนได้สมั ผัสบรรยำกำศของแม่น้ ำและลิ้ มรสอำหำรท้องถิ่น เมื่ออิ่มแล้วยังมีหำ้ งสรรพสินค้ำที่ต้งั อยู่
ไม่ไกลให้ทุกท่ำนได้เดินเลือกซื้ อของซึ่งมีหลำกหลำยทั้งสินค้ำพื้ นเมืองและของแบรนด์เนมต่ำงๆ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2

พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บา้ นกลางน้ า – ล่อง
แม่น้ าซาฟารี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นำทุ กท่ำนเดินทำงสู่ พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้ำชมชีวิตควำมเป็ นอยู่
ของชนชำวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบรำณ ทุกท่ำนจะได้ชมทั้งกำรต่อเรือ กำร
ตกปลำหำเลี้ ยงชีพ กำรทำเหมืองแร่ ภำยในจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องที่
1 ห้องหมู่ บา้ นน้ า Watr Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและกำรสร้ำง
ชุ มชนบ้ำนเรือนที่ หมู่บำ้ นกลำงน้ ำตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึ งปั จจุบัน
ห้องที่ 2 จัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและหัตถกรรมต่ำงๆ เช่น กำร
ทำเครื่องเงิน เครื่องทอง กำรจักสำน และกำรทอผ้ำ เป็ นต้น และ ห้องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชำวบ้ำนบนบก
ที่แสดงถึงควำมแตกต่ำงตั้งแต่กำรสร้ำงบ้ำนเรือนและกำรใช้ชีวิตควำมเป็ นอยู่ รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ ำตำลทรำย
แดงอำชีพประจำของท้องถิ่นอีกด้วย หลังจำกนั้นนำทุกท่ำนแวะชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้ นเมือง
แ วะถ่ าย รู ป มั ส ยิ ด โอม าร์ อาลี ไซ ฟั ด ดิ น Sultan Omar Ali
Saifuddien Mosque สุ เหร่ ำ ที่ ได้ชื่ อ ว่ำ สวยงำมที่ สุ ด และใหญ่ ที่ สุ ด ใน
เอเชียตะวันออก ได้ชื่อตำมพระนำมของสุ ลต่ ำนแห่งบรูไนองค์ที่ 28
สร้ำงขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลำงกรุ งบันดำร์เสรีเบกำวัน ริ ม
แม่น้ ำเคดำยัน เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญำณของชำวมุสลิมในบรูไน รอบๆ
สุเหร่ำเป็ นสระขุดกว้ำงใหญ่ มีภำพของสุเหร่ำสะท้อนบนพื้ นน้ ำสวยงำม
จับตำอย่ำงยิ่ง (สุ เหร่ำไม่อนุ ญ ำตให้คนที่ ไม่ได้เป็ นมุสลิมเข้ำ) ควำม
งำมของมัสยิดนี้ ได้รบั กำรเปรียบเปรยว่ำเป็ น มินิทชั มาฮาล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะช้อ ปปิ้ ง ห้า งสรรพสิ น ค้า ยายาซั น Yayasan Commercial Complex
สัญลักษณ์ของกรุงบันดำร์เสรีเบกำวันอีกอย่ำงหนึ่ ง คือ ศูนย์กำรค้ำที่ใหญ่
ที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ำมกับมัสยิดโอมำร์ อำลี ไซฟั ดดิน เป็ นกลุ่ม
อำคำรทันสมัย สูง 4 ชั้น รวมสิ นค้ำประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มี
ร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำยเป็ นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่ขอบกำรช้อปปิ้ งเป็ นอย่ำง
มำก

จำกนั้ นนำทุกท่ำนล่องเรือชม หมู่ บา้ นลอยน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ
กัมปงไอเยอร์ ตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น้ ำบรูไน ว่ำกันว่ำมีคนอำศัยอยู่กัน
มำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี เสน่ ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิ ลปะกำร
สร้ำ งบ้ำ นเรื อ งแบบพื้ นนั บ พั น หลัง ปลู ก สร้ำ งอยู่ บ นเสำค้ ำ ยัน และ
เชื่ อมต่ อกัน ด้วยสะพำน หมู่บ ำ้ นกลำงน้ ำ นี้ มี ท้ังบ้ำนพัก อำศัย มัส ยิ ด
โรงเรียน สถำนี อนำมัย สถำนี ตำรวจ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ฯลฯ ครบครัน
ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึ ง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็ นศูนย์รำชกำร
เป็ นนครหลวงของจัก รวรรดิ์ บ รูไน เป็ นท่ ำเรื อที่ ส ำคัญ ของภู มิภ ำค เป็ นศูนย์ก ลำงกำรพบปะของพ้อค้ำจำกตะวันตก จี น
กัมพูช ำและประเทศเพื่ อนบ้ำนอื่นๆ กัมปงไอเยอร์นับ เป็ นสถำนที่ ที่ แสดงให้เห็ นถึ งวัฒ นธรรมริมน้ ำของประเทศนี้ อย่ำง
ชัดเจนที่สุด
พิเศษ!! นำทุกท่ำนล่องเรือ River Safari ชมบ้ำนเรือนสองฝั ่งแม่น้ ำ เรื่อย
ยำวไปจนถึงป่ ำชำยเลนบริเวณปำกแม่น้ ำ เพื่อชมควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ ำ
ชำยเลนซึ่งเป็ นที่อำศัยของ ลิงจมูกยาว สัตว์ป่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus
หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ตลาดเช้าวันอาทิตย์ – มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิทธภัณฑ์
เรกกาเลีย – ช้อปปิ้ งมอลล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำทุกท่ำนเดินชม ตลาดยามเช้า ที่ ทุกท่ำนจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตและควำม
เป็ นอยู่ของชำวบรูไนอย่ำงชัดเจน ให้ทุกท่ำนได้เดิ นสำรวจสินค้ำพื้ นเมือง
อำหำรและผั ก ผลไม้ต่ ำ งๆมำกมำย เข้ำ ชม ร้า นสิ น ค้า ศิ ล ปะและ
หัตถกรรมพื้ นบ้านของบู รไน เพื่ อชมสินค้ำและสนั บสนุ นสินค้ำของชำว
พื้ นเมือง

จำกนั้นนำทุกท่ำนเดินทำงชม มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดำร์เสรีเบกำวัน
มัสยิดแห่งนี้ ถือว่ำเป็ นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก สถำปั ตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุวำ่ เป็ นแบบอิสลำมมิกซ์อำร์ต สไตล์
อิตำลี โดยสถำปนิ กชำวอิตำลี วัสดุทุกชิ้ นเป็ นวัสดุที่คดั สรรมำเป็ นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็ นหินอ่อนสีขำวพรำวกระจ่ำงจำกอิตำลี
หินแกรนิ ตเนื้ อแข็งชั้นเยี่ยมจำกเซี่ยงไฮ้ โคมระย้ำคริสตัลจำกอังกฤษ พรมเส้นใยพิเศษจำกซำอุดิอำรเบีย และที่สำคัญยอด
โดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้ำนแผ่น ควำมสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่ำสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้ อย่ำง
ทัว่ ถึ งไม่ว่ำคุ ณ จะอยู่แ ห่งหนไหนในเมืองก็ ตำม กำรตกแต่ งรอบมัสยิ ดก็ เต็ มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนำนำพรรณ
รวมถึ งทะเลสำบขนำดย่อมๆ และในทะเลสำบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลำอยู่ดำ้ นหน้ำ ว่ำกันว่ำเรือลำนี้ ยังใช้เป็ นเวที
ประกวดกำรอ่ำนคัมภีรอ์ ลั กุรอ่ำน อีกด้วย มัสยิดนี้ เป็ นที่รูจ้ กั กัน อีกชื่อหนึ่ งว่ำ "มัสยิดทองคา" เนื่ องจำกจุดเด่นบนโดมที่ใช้
ทองค ำถึ ง 3 ล้ำ น 3 แสนแผ่ น นั ่น เอง แวะถ่ ายรู ป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรื อ พระราชวัง หลัง คาทองค า
พระรำชวังที่ประทับขององค์สุลต่ำนประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็ นสถำนที่ ทำเนี ยบรัฐบำลอีกด้วย พระรำชวัง Istana
ออกแบบโดยผสมผสำนศิลปะแบบมำเลย์และบรูไนเข้ำด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็ นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับ
ต่ำงๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนำดใหญ่มีช่องจอดรถกว่ำ 350 คัน
จำกนั้ นนำทุ กท่ ำนชม บรู ไนมิ วเซี ยม ภำยในจัดแสดงไว้หลำยส่วน โดย
ส่วนที่ สำคัญที่ สุดคือ Islamic Art Gallery ที่ รวบรวมของสะสมโบรำณล้ำค่ำ
ขององค์สุลต่ำนจำกประเทศมุสลิมทัว่ โลกมำแสดงไว้มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ น
จำนเซรำมิคจำกอิหร่ำนและเอเชียกลำง ศิลปะแก้วเป่ ำจำกอียิปต์ รวมไปถึง
คัมภี รอ์ ัลกุ รอ่ำนที่ เล็กที่ สุดขนำดเท่ ำกล่องไม้ขีดไฟ นอกจำกนี้ ยังจัดแสดง
ประวัติกำรค้นพบน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติจำนวนมำกมำยมหำศำลที่พลิก
โฉมประเทศบูรไนให้เป็ นประเทศที่รำ่ รวยที่สุดในโลก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รบั กำรโหวตจำกประเทศ ในอำ
เชี่ ยนว่ำเป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ที่ น่ำ ชมที่ สุด เป็ นที่ รวบรวมข้ำวของเครื่องใช้ของ
สุลต่ำนองค์ปัจจุบนั อำทิ เครื่องทรงทองคำ ในวันขึ้ นครองรำชย์และเครื่อง
บรรณำกำรจำกผูน้ ำประเทศต่ำง ๆ ชมมงกุฏทองคำ บัลลังก์ทองคำ เครื่อง
ทรงทองคำ รวมทั้งเครื่องรำชย์มำกมำยที่พระองค์ได้รบั จำกนั้นนำทุกท่ำน
เดินช็อปปิ้ ง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเพื่อซื้ อของที่ระลึกฝำกคนรูใ้ จทำงบ้ำน ได้
เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน

18.15 น.
เหิ รฟ้ ำสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ ยวบินที่ BI 519 พักผ่ อนตำมอัธยำศัยพร้อมบริก ำรอำหำรและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลำบินประมำณ 2.45 ชม.)

20.00 น.

เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรลู ้ ืมเลือน
อัตราค่าบริการ : ทุกพีเรียดที่ราคา 17,888 บาท

รำคำผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
รำคำเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
รำคำเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
พักเดียว เพิ่ม

17,888 บำท
17,888 บำท
16,888 บำท
4,000 บำท

อัตราค่าบริการ : ทุกพีเรียดที่ราคา 19,888 บาท
รำคำผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
รำคำเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
รำคำเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)
พักเดียว เพิ่ม

19,888 บำท
19,888 บำท
17,888 บำท
4,000 บำท

การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและหน้า
พาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน แนะนำ
ให้ ท่ำนเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่ำนมำกกว่ำ

กรณีเดินทำงเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ให้ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ำถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม







ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดำ เสรี เบกำวัน – กรุงเทพฯ
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่ง ค่ำน้ ำมันและกำรประกันภัยทำงอำกำศ
ค่ำโรงแรมห้องพัก 2 ท่ำน /1 ห้อง ที่ระบุในรำยกำร / ระดับเดียวกัน
ค่ำอำหำรและค่ำบัตรผ่ำนประตูเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำล่องเรือซำฟำรี
ค่ำมัคคุเทศก์อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่ำนละ 1,000,000. บำท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ม 7% จำกค่ำบริกำร
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรำยกำร

ค่ำทิปค่ำทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)

ค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)

พนักงำนขับรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 6 SGD)

 กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
***หมายเหตุ***
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถทำกรุป๊ ได้อย่ำงน้อย 15 ท่ำน
ซึ่งในกรณีนี้ทำง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ถำ้ ต้องกำร
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
 บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
กำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำร
สูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ อุบตั ิเหตุต่ำง ๆ

 รำคำนี้ คิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอัตรำค่ำน้ ำมัน
หรือ ค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้ าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน***

