
 

 

 

 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิรอยลับรไูน 
[BI] 

เดนิทาง: เม .ย .–  พ .ค . 62 
ราคา 17,900.- 

BHT 9190431 ทวัรบ์รไูน ดารสุซาลาม นครแหง่สนัตสิขุ  
3วนั 2คนื 

 
HILIGHT  

 

-  ชมความงามของมัสยดิทองคํา  
Jame As’r Hassanil Mosque    

-  ชมหมูบ่า้นกลางนํ�าที�เกา่แกท่ี�สดุใน
โลก Kampong Ayer  

-  ผา่นชมพระราชวงัที�ใหญท่ี�สดุใน
โลก Istana Nurul Isman  

-  สมัผัสประสบการณล์อ่งเรอืชมลงิ
จมกูยาว ที�เดยีวบนเกาะบอเนยีว 



 

 

      กาํหนดการเดนิทาง 
วนัทีN 05-07 เม.ย. 62         

17,900.- 

วนัทีN 26-28 เม.ย. 62         

17,900.- 

วนัทีN 03-05 พ.ค. 62         

17,900.- 

วนัทีN 17-19 พ.ค. 62         

17,900.- 

วนัทีN 24-26 พ.ค. 62         

17,900.- 

 

 

  

รายการนีRไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิNนและคนขบัรถ รวม 15 USD /ทรปิ/ทา่น 
** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีNยง คํNา โรงแรมทีNพกั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X ✈ �  
Orchid Garden Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 
มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ ์Royal 
Regalia - มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางนํ�า - 
ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

�  �  �  
Orchid Garden Hotel   

ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 

Tamu Market - ผา่นชมพระราชวังสลุตา่น Istana Nurul Iman 
- พพิธิภัณฑ ์Malay Technology – Brunei’s Arts and 
Handicraft - Brunei Maritime - ชอ้ปปิ�งยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์
บรไูน-กรงุเทพฯ 

�  �  ✈  



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีN 1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 
10.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ 
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น.   นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยัล บรไูน          
( Royal Brunei ) เทีNยวบนิทีN BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 45 นาที� 

17.15 น. 
 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิ�นเร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิ�น) 

     จากนั�นนําท่านสัมผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที� ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ ขนม หรอื อาหารพื�นเมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

คํNา   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  พกัทีN Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีN 2 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - มสัยดิ 
Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางนํ Rา - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

จากนั�นนําท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ�นในโอกาสฉลอง 25 
ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุัน มัสยดิทองคําแหง่นี�เป็นมัสยดิแหง่ชาตขิอง
บรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามที�สดุในบรูไน โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและ
ตกแต่งมาจากทั�วโลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอติาลี, แชนเดอเลียรท์องคําแท ้
ขนาดใหญท่ี�สดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริ�มกอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จใน
ปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 
อัน บันไดทางขึ�น 29 ขั �น โคมไฟ 29 ดวงเพื�อเป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุต่านแห่งบรูไนหรอื
สมเด็จพระราชาธบิดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกยีห์ มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห์ ซึ�งเป็นสมเด็จ
พระราชาธบิดอีงคท์ี� 29 องคปั์จจบุนัของบรไูน จากนั�นนําทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก 
มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึ�นโดย 
สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึ�งเป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดี
องคท์ี� 28 ของบรไูน ซึ�งเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี� 29 องคปั์จจุบัน 
ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื�องสอีย่างเรยีบง่าย เหมาะสมสําหรับ
สถานที�ในการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ัลกรุอาน มัสยดิแหง่นี�
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการ
ขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ 
นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึ�ง มัสยดิแหง่นี�ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึ�งเป็น
สัญลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิที�สวยงามมากที�สดุแห่ง
หนึ�งของโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บา่ย 
 
 

จากนั�นนําท่านชม พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื�องประกอบพิธี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี� 29 แหง่บรูไน และขา้วของเครื�องใชข้ององค์
สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครื�องเงนิ, เครื�องทอง มงกุฎ เครื�องราชย์และเครื�อง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั�งของขวัญจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ที�ถวายแด่องค์
สุลต่านแห่งบรูไน   จากนั�นนําท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางนํ Rา Kampong Ayer 
หมูบ่า้นกลางนํ�าที�ใหญท่ี�สดุในโลก ตั �งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่�าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางนํ�าที�มี
คนอยูอ่าศัยตอ่เนื�องกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่น
เสาคํ�ายันและเชื�อมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางนํ�านี�มีทั �ง บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, 
โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี�มี
ประชากรกว่าสามหมื�นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานที�ที�แสดงให เ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมนํ� าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่
นักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี�   ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรอืที�เรยีกกันว่า ลงิจมกูยาว เป็นลงิที�มมีจีมกูใหญ่และยื�นยาว
ประหลาดกวา่ลงิชนดิอื�น เป็นลงิที�พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านั�น โดย
จะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมนํ่�า 

คํNา  รบัประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร 
  พกัทีN Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีN 3 
Tamu Market - ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์
Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - 
ชอ้ปปิR งยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

จากนั�นชม Tamu Market นําท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี
ชีว ิตของชาวบรูไน จากนั�นนําท่านผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman 
พระราชวังที�ใหญ่ที�สดุในโลก เป็นที�ประทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้ง
ขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพื�นที� 2,152,782 ตารางฟตุ 
ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งนํ�า 257 หอ้ง สิ�งอํานวยความ
สะดวกในพระราชวังแห่งนี�คือสระว่ายนํ�าจํานวน 5 สระ คอกมา้ติดเครื�องปรับอากาศ
สําหรับมา้เพื�อแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หอ้ง
จัดงานเลี�ยงที�สามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าที�จุคนได ้1,500 คน พระราชวัง
แห่งนี� ยังเป็นที�เก็บเหล่าบรรดารถหรูที�พระองค์สะสมอีกดว้ย  จากนั�นนําท่านชม 
พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัดแสดงขา้ว
ของเค รื�อ งใช ใ้นอดีตของชาวบ รูไน  จาก นั�น นํ าท่ านชม  Brunei’s Arts and 
Handicraft ใหท้า่นไดช้มศลิปะการทอผา้โบราณของบรไูน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม 
แมว้่าปัจจุบันเทคโนโลยจีะเจรญิขึ�นมาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศลิปะการทอผา้ที�เป็น
เอกลักษณ์ของชาตเิอาไวแ้ละมกีารจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึ�นในที�นี�ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย 
 
 

จากนั�นนําท่านชมพิพิธภณัฑ์ Brunei Maritime ซึ�งท่านจะไดรั้บชมเสน้ทางการ
ล่องเรือ ขนสนิคา้ วัตถุโบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบื�อง
เคลอืบ หมอ้ ไหเป็นตน้ เพื�อนํามาแลกเปลี�ยนกบัสนิคา้ทอ้งถิ�นของประเทศบรไูนอาทเิชน่ 
เครื�องเทศ เครื�องหวาย  แป้งสาค ูเป็นตน้ และใหท้า่นไดท้ราบถงึประวัตคิวามสมัพันธอ์ัน
ยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนั�นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ� งที� ยาย่าซนั 
คอมเพล็กซ  ์เป็นแหล่งช็อปปิ� งที�สําคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั �งสนิคา้พื�นเมือง,ของ
โบราณ ไปจนถึงครสิตัลและเครื�องประดับราคาแพง  หลังจากนั�นนําท่านเดินทางสู่
สนามบนิ เพื�อนําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

18.15 น. นําท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที�ยวบนิที� BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง บรกิารอาหารและ



 

เครื�องดื�มบนเครื�อง   
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
โปรแกรม : บรไูน ดารสุซาลาม นครแหง่สนัตสิขุ 3วนั 2คนื โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน (BI) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัsว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัทีN 05-07 เม.ย. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

วนัทีN 26-28 เม.ย. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

วนัทีN 03-05 พ.ค. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

วนัทีN 17-19 พ.ค. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

วนัทีN 24-26 พ.ค. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 8,000.-  
ราคานีRรวมรายการทวัร+์ต ัsวเครืNองบนิ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 15 USD /ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีNยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ืNอนไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิtในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั�งใน
กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิtในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิtในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิtในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีRรวม 



 

1.  คา่ตัsวเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยัด 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีRไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 15 USD /ทรปิ/ทา่น 
 

เง ืNอนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอน
เงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั�น 

2.     สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.     หากท่านที�ตอ้งการออกตัsวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่รับผดิชอบ  
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้งการดูแลพิเศษ นั� งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีNเหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีม
คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนืNองจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีNพกัและต ัsว

เครืNองบนิ มฉิะน ัRนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
 
 
 
 
เง ืNอนไขการยกเลกิเดนิทาง 



 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้
มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึ�นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา
ตัsวทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดเนื�องจากคา่
ตัsวเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 
 
เง ืNอนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิtที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิtและจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี�คดิตามราคาตัsวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัsวเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิtที�จะปรับราคาตัsว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิtในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตทั่ �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิtการจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�น 
11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 
14.  โรงแรมที�พักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิtในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยีตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ�นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 



 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิt ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

17.  ในกรณีทีNลกูคา้ตอ้งออกต ัsวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีNของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง มิ
เชน่น ัRนทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRงส ิRน 

18.   ในกรณีทีNลกูคา้ตอ้งออกต ัsวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีNของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัRงม ิ
เชน่น ัRนทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัRงส ิRน 

 

 

 


