
              

 

    

 

สูงส่ง อลงัการ มังคัง ทรงคุณค่าแห่งดนิแดนทองคาํสีดาํ 

บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กบัสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei 

 

วนัที� � สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัที� 	 พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศิ์ลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมูบ่า้นกลางนํ0า – ล่องแมนํ่0าซาฟารี 

วนัที� 	 ตลาดเชา้วนัอาทิตย–์มสัยดิทองคาํ– Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑเ์รกกาเลีย – ชอ้ปปิ0 งมอลล ์

 



              

 

    

 

 

 

��.�� น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � เคานเ์ตอร ์U สายการบินโรยลั 

บูรไน ประต ู' โดยมีเจา้หนา้ที?ของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื?องสมัภาระ  

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวนั  โดยเที+ยวบินที+ BI 514 บริการอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?อง 
(ใชเ้วลาบินประมาณ E.GH ชม.)  

 

�1.�2 น. ถึงสนามบินบันดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที?บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย K 
ชั ?วโมง) นําคณะผ่านตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอนพลบคํ ?า ซึ?งนับเป็นวิวที?

สวยงามอยา่งมาก (เราจะเขา้ชมวนัถดัไปค่ะ) หลงัอาหารคํ ?าใหทุ้กท่านไดเ้ดินยอ่ยอาหารที? ตลาดไนทม์าร์

เก็ต ตลาดนัดที?เป็นที?นิยมที?สุดของบรูไน ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซื0 อของรบัประทานเล่นตามรา้นคา้ขา้งทาง

ตลอดฝั?งของแม่นํ0า มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเต๊ะ บะหมี?ผดั และบาบีคิวทะเล ให้

ทุกท่านไดส้มัผัสบรรยากาศของแม่นํ0าและลิ0 มรสอาหารทอ้งถิ?น เมื?ออิ?มแลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ที?ตั0งอยู่ไม่

ไกลใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซื0 อของซึ?งมีหลากหลายทั0งสินคา้พื0 นเมืองและของแบรนดเ์นมต่างๆ  

คํ +า  รบัประทานอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกทา่นเขา้สูที่+พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั 

วนัที+ � สุวรรณภูมิ – บนัดา เสร ีเบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 
 

วนัที+ X  พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศิ์ลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางนํ�า – ลอ่ง
แม่นํ�าซาฟาร ี



              

 

    

 

นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยี เพื?อเขา้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื0 นเมืองเดิมตั0งแต่สมยัโบราณ 

ทุกท่านจะไดช้มทั0งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี0 ยงชีพ การทาํเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น Q ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งที? � หอ้งหมู่ 

 

กลางบา้นนํ� า Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้งชุมชนบา้นเรือนที?หมู่บา้นกลางนํ0 าตั0งแต่สมัย

ศตวรรษที? KR จนถึงปัจจุบนั  หอ้งที? E จดัแสดงขา้วของเครื?องใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การทําเครื?องเงิน 

เครื?องทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งที? Q จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก ที?แสดงถึง

ความแตกต่างตั0งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตนํ0าตาลทรายแดงอาชีพ

ประจาํของทอ้งถิ?นอีกดว้ย หลงัจากนั0นนําทุกท่านแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปปิ0 งสินคา้พื0 นเมือง 



              

 

    

 

แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหร่าที?ไดชื้?อว่าสวยงามที?สุดและใหญ่

ที?สุดในเอเชียตะวนัออก ไดชื้?อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองคที์? ET สรา้งขึ0 นเมื?อปี ค.ศ.KRHT ตั0งอยูใ่จกลางกรุงบนั

ดารเ์สรีเบกาวนั ริมแม่นํ0าเคดายนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มี

ภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพื0 นนํ0าสวยงามจบัตาอยา่งยิ?ง (สุเหร่าไมอ่นุญาตใหค้นที?ไมไ่ดเ้ป็นมุสลิมเขา้)  

เที+ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชอ้ปปิ0 ง หา้งสรรพสินคา้ยายาซัน Yayasan Commercial Complex สญัลกัษณ์ของกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนัอีกอย่างหนึ?ง 

คือ ศูนยก์ารคา้ที?ใหญ่ที?สุดของเมือง ตั0งอยูฝั่?งตรงขา้มกบัมสัยิดโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคารทนัสมยัสูง G ชั0น รวม

สินคา้ประเภทแบรนดเ์นมดงัๆของโลก มีรา้นคา้ต่างๆมากมายเป็นที?ถูกใจนักท่องเที?ยวที?ขอบการชอ้ปปิ0 งเป็นอยา่งมาก  

จากนั0นนําทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้นลอยนํ�าที+ใหญ่ที+สุดในโลก หรือ 

กัมปงไอเยอร ์ตั0งอยู่บริเวณปากแม่นํ0าบรูไน ว่ากนัว่ามีคนอาศัยอยู่กนั

มาอย่างยาวนานกว่า K,QVV ปี เสน่ห์ของกมัปงไอเยอรคื์อ ศิลปะการ

สรา้งบา้นเรืองแบบพื0 น

นับพันหลัง ปลูกสรา้ง

อยู่บนเสาคํ0 ายันและ

เ ชื? อ ม ต่ อ กั น ด้ ว ย

สะพาน หมู่บ ้านกลางนํ0 านี0 มีทั0งบ้านพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน สถานี



              

 

    

 

อนามัย สถานีตํารวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. KGTE ถึง ค.ศ. KHEG กัมปงไอเยอร์ เป็นศูนย์

ราชการ เป็นนครหลวงของจกัรวรรดิXบรูไน เป็นท่าเรือที?สาํคญัของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก 

จีน กมัพูชาและประเทศเพื?อนบา้นอื?นๆ กมัปงไอเยอรนั์บเป็นสถานที?ที?แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมนํ0าของประเทศนี0 อย่าง

ชดัเจนที?สุด  

พิเศษ!! นําทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝั?งแม่นํ0า เรื?อยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่นํ0า เพื?อชม

ความอุดมสมบรูณข์องป่าชายเลนซึ?งเป็นที?อาศยัของ ชมลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลส้ญูพนัธ ์ 

คํ +า  รบัประทานอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกทา่นเขา้สูที่+พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรอืระดบัเทียบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั 

นําทุกท่านเดินชม ตลาดยามเชา้ ที?ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชาวบรูไนอยา่งชดัเจน ใหทุ้กท่านไดเ้ดิน

สาํรวจสินคา้พื0 นเมือง อาหารและผักผลไมต่้างๆมากมาย เขา้ชม รา้นสินคา้ศิลปะและหตัถกรรมพื� นบา้นของบูรไน เพื?อ

ชมสินคา้และสนับสนุนสินคา้ของชาวพื0 นเมือง 

จากนั0นนําทุกท่านเดินทางชม มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที?อยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

มสัยิดแห่งนี0 ถือว่าเป็นมัสยิดที?สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที?ใช ้ไดร้ะบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต 

สไตลอิ์ตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกชิ0 นเป็นวสัดุที?คดัสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจาก

อิตาลี หินแกรนิตเนื0 อแข็งชั0นเยี?ยมจากเซี?ยงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที?สาํคญั

ยอดโดมใชแ้ผ่นทองคาํแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูงของมสัยิด 52 เมตร เรียกวา่สูงพอที?จะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํนี0

อยา่งทั ?วถึงไม่วา่คุณจะอยูแ่ห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ 

รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลําอยู่ดา้นหน้า ว่ากันว่าเรือลํานี0 ยงัใชเ้ป็นเวที

ประกวดการอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยิดนี0 เป็นที?รูจ้กักนัอีกชื?อหนึ?งวา่ "มสัยิดทองคาํ" เนื?องจากจุดเด่นบนโดมที?ใช้

ทองคาํถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนั?นเอง  

วนัที+ � ตลาดเชา้วนัอาทิตย ์– มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑ์
เรกกาเลีย – ชอ้ปปิ� งมอลล ์

 



              

 

    

 

 

แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลงัคาทองคาํ พระราชวงัที?ประทับขององคสุ์ลต่านประมุข

ของประเทศบรูไน รวมทั0งเป็นสถานที?ทาํเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์

และบรูไนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองคาํสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง K,cTT หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มี

ช่องจอดรถกวา่ QHV คนั  

 จากนั0นนําทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจดัแสดงไวห้ลายส่วน โดย

ส่วนที?สาํคญัที?สุดคือ Islamic Art Gallery ที?รวบรวมของสะสมโบราณลํ0าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทั ?วโลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น

จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึง

คมัภีรอ์ลักุรอ่านที?เล็กที?สุดขนาดเท่ากล่องไมขี้ดไฟ นอกจากนี0 ยงัจดัแสดง

ประวติัการคน้พบนํ0ามนัและก๊าซธรรมชาติจาํนวนมากมายมหาศาลที?พลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศที?รํ ?ารวยที?สุดในโลก  

** ณ ตอนนี�  บรูไรมิวเซียม ปิดปรบัปรุงไม่มีกาํหนด 
เที+ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที?ไดร้ับการโหวตจากประเทศ ในอาเชี?ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที?น่าชมที?สุด เป็นที?

รวบรวมขา้วของเครื?องใชข้องสุลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เครื?องทรงทองคาํ ในวนัขึ0 นครองราชยแ์ละเครื?องบรรณาการจากผูนํ้า

ประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคาํ บลัลงักท์องคาํ เครื?องทรงทองคาํ รวมทั0งเครื?องราชยม์ากมายที?พระองคไ์ดร้บั  



              

 

    

 

 

จากนั0นนําทุกท่านเดินช็อปปิ0 ง ณ หา้งสรรพสินคา้เพื?อซื0 อของที?ระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ไดเ้วลาอันสมควรนําทุกท่าน

เดินทางสู่สนามบิน  

�s.�2 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที?ยวบินที? BI 519 พกัผ่อนตามอธัยาศัยพรอ้มบริการอาหารและ

เครื?องดื?มบนเครื?อง (ใชเ้วลาบินประมาณ E.GH ชม.)  

X�.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

** ในกรณีที?คณะออกเดินทางตํ ?ากวา่ KH ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี?ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที?ใชใ้นการนําเที?ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

** ในกรณีที?คณะออกเดินทางตํ ?ากวา่ KH ท่าน หรือตํ ?ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

กาํหนดการเดินทาง / ขั0นตํ ?า KH ท่าน 

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ ่X-� ทา่น เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี+ยว 

�u-�s ส.ค. uX 
X�-X2 ส.ค. uX 

�� ส.ค.-�� ก.ย. uX 
�1,sss บาท �1,sss บาท �u,sss บาท �,���.- 

��-�2 ก.ย. uX 

X�-XX ก.ย. uX 

X1-X' ก.ย. uX 
�1,sss บาท �1,sss บาท �u,sss บาท �,���.- 

��-�� ต.ค. uX �1,222 บาท �1,222 บาท �u,222 บาท �,���.- 
�s-X� ต.ค. uX �2,��� บาท �2,��� บาท �2,��� บาท �,���.- 
�s-�� พ.ย. uX 

XX-X� พ.ย. uX 
�u,''' บาท �u,''' บาท �2,''' บาท �,���.- 

�u-�s ธ.ค. uX 

X�-XX ธ.ค. uX 
�',sss บาท �',sss บาท �s,sss บาท �,���.- 

X1-X' ธ.ค. uX X�,sss บาท X�,sss บาท �',sss บาท �,���.- 



              

 

    

 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ?มเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

การชาํระเงิน  

งวดที+ � : สาํรองที+นั +งจา่ย ��,��� บาท/ทา่น ภายใน � วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มสง่รายชื+อและหนา้
พาสปอรต์ผูที้+จะเดินทางทนัที 

งวดที+ X : ชาํระสว่นที+เหลือ �2 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั�นขอสงวนสิทธิzในการคืนเงินค่ามดัจาํทั�งหมด 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื+อทราบ 

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั0น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนํา

ให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น E หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

• กรณีเดินทางเป็นตั oวกรุป๊ หากออกตั {วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี+ยนวนัเดินทางได ้

• กระเป๋าเดินทางเพื?อโหลด ใหท่้านละ K ใบ นํ0าหนักไม่เกิน EV ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ0 นเครื?อง (Hand carry) 

นํ0าหนักตอ้งไมเ่กิน c ก.ก.Kใบ  

 
อตัรานี� รวม               

• ค่าตั oวเครื?องบินไป-กลบั (ชั0นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดา เสรี เบกาวนั – กรุงเทพฯ  

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ0ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

• ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที?ระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

• ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที?ต่างๆตามที?ระบุไวใ้นรายการ 

• ค่าล่องเรือซาฟารี  

• ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

อตัรานี� ไม่รวม         

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื?นๆ ที?ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 



              

 

    

 

• ค่าภาษีหกั ณ ที?จา่ย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ?ม 7% จากค่าบริการ    

• ค่าอาหารและเครื?องดื?มสั ?งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

• ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ทา่นละ 4 SGD / ทา่น / วนั (คิดเป็น � วนั เทา่กบั 12 SGD) 

• ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ?น ทา่นละ � SGD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น � วนั เทา่กบั 12 SGD) 

• พนักงานขบัรถ ทา่นละ X SGD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น � วนั เทา่กบั u SGD) 

 
 
 
 
 
 

• กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที+เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที+ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น 

ค่าตั {วเครื+องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิzในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ?งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื?องยื?นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื?อใหพิ้จารณาอีกครั0ง ทั0งนี0  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ?งไม่สามารถแจง้ได้
ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั0งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ0 นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื?นๆเป็นสาํคญั  

***หมายเหตุ*** 

• �บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิXยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที?ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  

ซึ?งในกรณีนี0 ทาง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั0งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์?นใหถ้า้ตอ้งการ 

• �บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิXที?จะเปลี?ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์0  เมื?อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที?สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที?นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



              

 

    

 

• �บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์?เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื?น ๆ ที?นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ?มที?เกิดขึ0 นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

• �ราคานี0 คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื?องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ0 น ตามอตัราค่านํ0ามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปลี?ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิXที?จะปรบัราคาตั oว ตามสถานการณด์งักล่าว 

• �เนื+องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิzการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิzไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• �หากลูกค้าท่านใด ยืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที %&,&&& บาท และค่าวซ่ีาตามทีสถานฑูตฯ 

เรียกเกบ็ 

 

 


