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สูงส่ง อลงัการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดนิแดนทองค าสีด า 
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วนัท่ี 1 สุวรรณภมิู – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 2 พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศนูยศิ์ลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมูบ่า้นกลางน้ํา – ล่องแมน้ํ่าซาฟารี 

วนัท่ี 2 ตลาดเชา้วนัอาทิตย–์มสัยิดทองคาํ– Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑเ์รกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 

 

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

บูรไน ประต ู9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร ์เสรี เบกาวัน  โดยเที่ยวบินที่ BI 514 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น. ถึงสนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาท่ี

บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) นําคณะผ่าน

ตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอน

พลบคํา่ ซ่ึงนับเป็นวิวท่ีสวยงามอย่างมาก (เราจะเขา้ชมวนัถดัไปค่ะ) หลังอาหารคํา่

ใหทุ้กท่านไดเ้ดินย่อยอาหารท่ี ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของ

บรูไน ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของรบัประทานเล่นตามรา้นคา้ขา้งทางตลอดฝัง่ของแม่น้ํา มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชิมโดย

มีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเตะ๊ บะหมี่ผดั และบาบีคิวทะเล ใหทุ้กท่านไดส้มัผสับรรยากาศของแม่น้ําและล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน เมื่ออิ่ม

แลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลากหลายทั้งสินคา้พื้ นเมืองและของแบรนดเ์นม

ต่างๆ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกทา่นเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสร ีเบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทุกท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลย ีเพื่อเขา้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุกท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตก

ปลาหาเล้ียงชีพ การทาํเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 1 

หอ้งหมู่บา้นนํ้า Water Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้ง

ชุมชนบา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน้ําตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบัน  

หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การ

ทาํเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก 

ท่ีแสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชช้ีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทราย

แดงอาชีพประจาํของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจากน้ันนําทุกท่านแวะชม ศนูยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง 

แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali 

Saifuddien Mosque สุเหร่าท่ีไดช้ื่อว่าสวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียตะวันออก ไดช้ื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองคท่ี์ 28 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ริม

แ ม่ น้ํ า เ ค ด า ยั น 

เ ป็นศูนย์รวมจิต

วิญญาณของชาว

มุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่า

สะทอ้นบนพื้ นน้ําสวยงามจบัตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ได้

เป็นมุสลิมเขา้) ความงามของมัสยิดน้ีไดร้ับการเปรียบเปรยว่าเป็น 

มินิทชัมาฮาล 

วนัที ่2  พพิทิธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศนูยศ์ลิปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางนํ้า – ล่อง

แม่นํ้าซาฟารี 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ยายาซัน Yayasan Commercial Complex สญัลักษณ์ของกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัอีกอย่างหน่ึง 

คือ ศนูยก์ารคา้ที่ใหญ่ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ฝัง่ตรงขา้มกบัมสัยิดโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคารทนัสมยัสูง 4 ชั้น รวม

สินคา้ประเภทแบรนดเ์นมดงัๆของโลก มีรา้นคา้ต่างๆมากมายเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบการชอ้ปป้ิงเป็นอย่างมาก  

จากน้ันนําทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้นลอยนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ 

กัมปงไอเยอร ์ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยู่กัน

มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่หข์องกมัปงไอเยอร์คือ ศิลปะการ

สร้างบ้านเรืองแบบพื้ นนับพันหลัง ปลูกสร้างอยู่บนเสาคํ้ายันและ

เชื่อมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน้ําน้ีมีทั้งบา้นพักอาศัย มัสยิด 

โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีตาํรวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครัน 

ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็นศูนย์ราชการ 

เป็นนครหลวงของจักรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีสําคัญของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวันตก จีน 

กมัพชูาและประเทศเพื่อนบา้นอื่นๆ กมัปงไอเยอร์นับเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้

เห็นถึงวฒันธรรมริมน้ําของประเทศน้ีอย่างชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!! นําทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝัง่แม่น้ํา เร่ือย

ยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ํา เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของ ลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลส้ญูพนัธ ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกทา่นเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

วนัที ่3 ตลาดเชา้วนัอาทติย ์– มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พพิธิภณัฑ์

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์
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นําทุกท่านเดินชม ตลาดยามเชา้ ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบรูไนอย่างชดัเจน ใหทุ้กท่านไดเ้ดิน

สาํรวจสินคา้พื้ นเมือง อาหารและผกัผลไมต่้างๆมากมาย เขา้ชม รา้นสินคา้ศลิปะและหตัถกรรมพื้ นบา้นของบูรไน เพื่อชม

สินคา้และสนับสนุนสินคา้ของชาวพื้ นเมือง 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah 

Mosque ท่ีอยู่ในเมืองหลวงกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั มสัยิดแห่งน้ีถือว่าเป็น

มสัยิดท่ีสวยสุดในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุว่าเป็น

แบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตลอ์ิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกชิ้ นเป็น

วัสดุท่ีคัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจาก

อิตาลี หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ 

พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสาํคญัยอดโดมใชแ้ผ่นทองคาํแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูงของมสัยิด 52 เมตร 

เรียกว่าสงูพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํน้ีอย่างทัว่ถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็

เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลํา

อยู่ดา้นหน้า ว่ากันว่าเรือลําน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่านคัมภีร์อลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้ักกันอีกชื่อหน่ึงว่า 

"มัสยิดทองคาํ" เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใชท้องคาํถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนัน่เอง แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul 

Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองคาํ พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ี

ทาํเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรูไนเข้าดว้ยกนั มีโดมทองคาํสูง

โปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คนั  

 จากน้ันนําทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวห้ลายส่วน โดย

ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น

จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึง

คมัภีร์อลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ นอกจากน้ียงัจดัแสดง

ประวติัการคน้พบน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติจาํนวนมากมายมหาศาลท่ีพลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีรํา่รวยท่ีสุดในโลก  

** ณ ตอนน้ี บรูไรมิวเซียม ปิดปรบัปรุงไม่มีกาํหนด 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พพิธิภณัฑโ์รยลัเรกกาเลีย พิพิธภณัฑท่ี์ไดร้บัการโหวตจากประเทศ ในอา

เชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าชมท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขา้วของเคร่ืองใชข้อง

สุลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรงทองคาํ ในวนัขึ้ นครองราชยแ์ละเคร่ือง

บรรณาการจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคาํ บลัลงักท์องคาํ เคร่ือง

ทรงทองคาํ รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดร้บั จากน้ันนําทุกท่าน

เดินช็อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้เพื่อซ้ือของท่ีระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ได้

เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พักผ่อนตามอธัยาศัยพรอ้มบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
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** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

การชาํระเงิน  

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มส่งรายชื่อและหนา้

พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดินทางทนัที 

งวดที ่2 : ชาํระส่วนทีเ่หลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือ่ทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนํา

ให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) 

น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

09-11 พ.ย. 61 

23-25 พ.ย. 61 
15,999 บาท 14,999 บาท 13,999 บาท 3,500.- 

07-09 ธ.ค. 61 20,555 บาท 19,555 บาท 18,555 บาท 3,500.- 

28-30 ธ.ค. 61 16,999 บาท 15,999 บาท 14,999 บาท 3,500.- 
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อตัราน้ีรวม               

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดา เสรี เบกาวนั – กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าล่องเรือซาฟารี  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

อตัราน้ีไม่รวม         

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% จากค่าบริการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

 ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ทา่นละ 4 SGD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 3 วนั เทา่กบั 12 SGD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 4 SGD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เทา่กบั 12 SGD) 

 พนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 SGD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เทา่กบั 6 SGD) 

 กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาํคญั  
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***หมายเหตุ*** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  

ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกค้าท่านใด ยืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติั ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ 
เรียกเก็บ 
***บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เ้ดินทางต ํา่กว่า 20 ทา่น*** 

 

 


