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 ชมความอลังการของ มัสยิดทองค ำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque 

 ผ่านชม พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พระรำชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ชม มัสยิดทองค ำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยทีสุ่ดของโลก 

 ชมหมู่บ้าน  Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี 

 ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia แหล่งรวบรวมของก้านัลล ้าค่าจากผู้น้าทั่วทุกมุมโลก 

 พิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมกูยาว, จิบน ้าชายามบ่ายสุดหรู ที ่The Empire Hotel 

** รำคำนี้ไม่แจกกระเป๋ำ ไม่รวมค่ำทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันที่: 14-16 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรำนต์)      18,900.- 

วันที่: 05-07 พ.ค. 59         16,900.- 

 
1. กรุงเทพฯ–บรูไน 
2. Tamu Market-หมู่บ้านกลางน ้า - มัสยิด 

Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay 
Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน 
Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมกูยาว-
ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ 

บรูไน – The Golden Legacy - B 

3 วัน 2 คืน (BI)  
    โดยสำยกำรบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน ์
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3. มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah- 
พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ 
Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ-์
บรูไน-กรุงเทพฯ 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – บรูไน -  

18.00 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U 
เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก 

 

20.45 น.
  

น้าท่านเดินทางสู ่กรุงบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรไูน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 

 

00.30 น. เดินทางถึง สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำท้องถิ่น
เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) จากนั นน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ให้ทา่นไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 ทีพ่ัก   The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง Tamu Market-หมู่บ้ำนกลำงน้ ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay 
Technology-ผ่ำนชมพระรำชวังสุลต่ำน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยำว 

- ตลำดกำดงไนท์มำร์เก็ต 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    

 จากนั นชม Tamu Market น้าทา่นสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวิถี
ชีวติของชาวบรูไน จากนั นน้าท่านล่องเรือชม หมูบ่้ำนกลำงน้ ำ Kampong Ayer 
หมู่บ้านกลางน ้าที่ใหญท่ี่สดุในโลก ตั งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน า้ที่มี
คนอยู่อาศัยต่อเน่ืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บน
เสาค า้ยันและเชื่อมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บ้านกลางน ้านี มีทั ง บ้านพกัอาศัย, มัสยิด, 
โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตา้รวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี มี
ประชากรกวา่สามหมื่นคนคดิเป็นเกอืบร้อยละ๑๐ของจ้านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานทีท่ี่แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมูบ่้านแห่งนี  จากนั นน้าท่านผา่นชมและถ่ายรูปด้าน
นอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ น
โดย สลุตา่น โอมาร์ อาล ีไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยดิประจ้าพระองค์ของสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 
องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบื องสอีย่างเรียบง่าย 
เหมาะสมสา้หรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอาน มัสยิดแห่งนี เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปตัยกรรม
อิตาลี ได้รับการขนานนามวา่ มิน ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli 
ชาวอติาลี บรเิวณดา้นหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มีการจ้าลองเรือพระราชพธิี
มาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งนี ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุ์ไม้นานา
ชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือได้วา่เป็นมัสยิดที่สวยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย จากนั นน้าท่านชม พิพธิภณัฑ์ Malay Technology ชมการจ้าลองรูปแบบการใชช้ีวติ 
และจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใชใ้นอดตีของชาวบรูไน จากนั นน้าทา่นผ่านชม พระรำชวัง 
Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญท่ี่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสลุต่านแหง่บรูไน
และพระราชวงศ์ สร้างขึ นเมือ่ปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื นที่ 
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2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทา้ด้วยทองค้า, หอ้ง 1,788 ห้อง, ห้องน ้า 
257 ห้อง สิ่งอา้นวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี คือสระว่ายน ้าจา้นวน 5 สระ คอกม้า
ติดเคร่ืองปรับอากาศสา้หรับม้าเพือ่แข่งโปโลขององค์สลุตา่นจ้านวน 500 ตัว โรงจอดรถ
ขนาดจุ 110 คัน ห้องจดังานเลี ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จคุนได้ 
1,500 คน พระราชวังแห่งนี ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอกีดว้ย ลอ่งเรือ
ชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือทีเ่รียกกันวา่ ลิงจมกูยำว เป็นลงิที่มมีี
จมูกใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอื่น เป็นลิงทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอร์เนียวเทา่นั น โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือปา่ตดิริมแม่น ้า 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภตัตำคำร  

 จากนั นน้าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิีชวีิตของชาวบรูไนที ่ตลำดกำดง ไนท์มำรเ์ก็ต ให้
ท่านได้เลือกซื อ ขนม หรือ อาหารพื นเมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 

 

 ทีพ่ัก   The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สำม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal 
Regalia-ช้อปปิ้งยำย่ำซันคอมเพล็กซ์-The Empire Hotel-บรูไน-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    
 จากนั นน้าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ นในโอกาสฉลอง 25 

ปี แห่งการครองราชย์ของสลุตา่นองคป์ัจจุบัน มสัยิดทองค้าแห่งนี เป็นมัสยิดแห่งชาติของ
บรูไน และมีสถาปตัยกรรมสวยงามทีสุ่ดในบรูไน โดยมกีารน้าเข้าวัสดใุนการกอ่สร้างและ
ตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทเิช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค้าแท้
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จใน
ปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค้าจา้นวน 29 
อัน บันไดทางขึ น 29 ขั น โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกียรติแก่ องค์สลุตา่นแห่งบรูไนหรือ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮสัซานัล โบลเกียห์ มอูิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเดจ็
พระราชาธบิดอีงคท์ี่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน น้าทา่นชม พิพิธภัณฑ์ Islamic 
Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององค์สุลต่านจาก
ประเทศมสุลิมทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คัมภีร์อลักุระอาน ขนาดเลก็ที่สดุในโลก 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย จากนั นน้าท่านชม พิพธิภณัฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที ่29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์
สุลตา่นเอาไว้มากมาย อาทเิช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั งของขวัญจากผู้นา้ประเทศต่าง ๆ ทีถ่วายแดอ่งค์
สุลตา่นแห่งบรูไน ใหท้่านอสิระช้อปปิ้งที่ ยำยำ่ซัน คอมเพล็กซ์ ให้ทา่นได้เลือกซื อของ
ฝากตามอัธยาศัย จากนั นน้าท่านสู่ โรงแรม The Empire Hotel&Country club  ให้
ท่านได้ชมบรรยากาศโรงสุดสุดหรูระดบั 5 ดาว ที่ใช้เป็นสถานที่รองรับแขกคนสา้คญั
ระดับประเทศ ใหท้่านได้จิบน ้าชายามบา่ยพร้อมของว่าง ท่านละ 1 ชุด ประกอบดว้ย ชา 
หรือ กาแฟ + ของวา่งทา่นละ 2 ชิ น (Scone, Sandwich, Cake) 

 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อนา้ทา่นเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
18.15 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 

Brunei ) เที่ยวบินที ่BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

20.00 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

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

พำสปอร์ตจะต้องมีอำยกุอ่นกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน 
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ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 

หมำยเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสำยกำรบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่วำ่จะ

เกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเทีย่วบำงรำยกำร และจะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรจ ำนวน 16 ท่ำน

ข้ึนไปจึงออกเดินทำง ในกรณทีี่มีจ ำนวนผู้โดยสำรไม่ถึง 16 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทย    อัตรำค่ำบริกำรน้ี 

ส ำหรับเดินทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่ทำ่นละ 500 บำท ในกรณทีี่มีผู้

เดินทำงไมถ่ึง 20 ท่ำน 

 
** กรุณำส่งมอบหนังสือเดินทำงให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทำง เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง ** 

 
อัตรำค่ำบริกำร  
 
เดินทำงวันที ่ 14-16 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรำนต์)  

อัตรำค่ำบริกำร  รำคำต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทำ่น 18,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่ำน 18,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน มเีตียงเสริม 18,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน ไมม่ีเตียงเสริม 17,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทำ่นละ  3,900.- 

 
 
 
เดินทำงวันที ่ 02-04 พ.ค. 59 

อัตรำค่ำบริกำร  รำคำต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทำ่น 16,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่ำน 16,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน มเีตียงเสริม 16,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน ไมม่ีเตียงเสริม 15,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทำ่นละ  3,900.- 

 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามันไว้
เรียบร้อยแล้ว 

     **คา่ภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทา่นต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่** 
 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้้านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน ้าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 
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อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน า้หนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 15 SGD (ดอลล่าห์สงิค์โปร) ตอ่ท่านต่อทริป 

 

กำรส ำรองที่น่ัง 

1. กรุณาสา้รองที่นั่ง+ช้าระเงินมัดจ้าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ชา้ระทั งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3. เมื่อทา่นตกลงชา้ระเงินคา่บริการไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 

 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจา้ทั งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกกำรเดินทำงในวนัเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มกีำรคืนเงินทัง้หมดไม่วำ่กรณีใดๆทั้งสิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทา้การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตท่ั งนี ท่านจะต้องเสยี
ค่าใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ้าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจา้กบัสายการบินหรือคา่มัดจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ้า หรือคา่ทวัร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนั นๆ 

 

 

 

 

เงื่อนไขกำรเดินทำง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กดิขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ 
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3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืน

ค่าบริการที่ทา่นได้ชา้ระไว้แล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้สา้รองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี คดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บรษัิทฯจะดา้เนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน

ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้สา้หรับค่าบริการนั นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คา้สญัญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ กา้กับเทา่นั น 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แตท่ั งนี ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิก์ารจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั งสิ น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่นั น 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

13. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินค่าบริการไม่วา่ทั งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศบรูไนมีมาตรฐานการกา้หนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม
ที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศบรูไนตามที่ระบใุนรายการ
ท่องเที่ยวเทา่นั น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพัก
แบบ 3 ท่าน ขึ นอยูก่ับข้อจา้กัดของห้องพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกัน
อาจจะทา้ให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามทีต่้องการ 
15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า 
หรืออุบตัเิหตุตา่งๆ ใดๆทั งสิ น 
16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจา้คืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 
17. ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทำงบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบค่ำใช้จำ่ยใดๆ ทั้งสิ้น 

 

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


