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วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบูไน – กรุงบันดาเสรีเบกาวัน - 

ตลาดกาดง 

10.30 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
13.30 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยเท่ียวบินท่ี BI514 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

ประเทศบรูไน เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ชายฝั่ง

ทางดา้นเหนือจรดทะเลจีนใต ้บรูไนเป็นประเทศผูส้่งออกน ้ามันเป็นสินคา้หลัก ปริมาณการผลิต

น ้ามนัประมาณ 180,000 บาเรล/วนั 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 หลงัจากรบัประทานอาหารน าท่านสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรไูนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 

ใหท่้านไดเ้ลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ เคร่ืองด่ืม ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไน ท่ีมี

หลากหลาย และรสชาติท่ีท่านตอ้งทดลองเม่ือมาถึงสถานท่ีแหง่น้ี ตามอธัยาศยั  
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จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว*  

วนัที่สอง มัสยิดทองค า - พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY - 

พิพิธภณัฑ ์ROYAL REGALIA - หมู่บา้นกลางน ้า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน 

โอมารอ์าลีไซฟุดดิน - อนุสรณค์รสิตลั 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม มัสยิดทองค า (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สรา้งขึ้ นในโอกาส

ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของ

บรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมา

จากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจาก

ประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้ง

สวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือ

เป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮสัซานัล โบลเกียห ์มอิูซซดัดิน 

วดัเดาละห ์ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรไูน 

จากน้ันน าท่านผ่านชม พระราชวังอิสตานานูรลัอีมาน (ISTANA NURUL IMAN PALACE) พระราชวงั

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1984 มี

มูลค่า 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ย

ทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระว่าย

น ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรบัอากาศส าหรบัมา้เพ่ือแข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 
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ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได ้

1,500 คน พระราชวงัแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรท่ีูพระองคส์ะสมอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑ ์ISLAMIC GALLERY พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสม

โบราณล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทิ คมัภีรอ์ลักุระอาน 

ต่อจากน้ันน าท่านเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์ROYAL REGALIA ท่ีน้ีมีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษก

ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แหง่บรไูน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย  

อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้ง

ของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแหง่บรไูน  

เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร ... เมนูพิเศษ บุฟเฟตน์านาชาต ิ

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน ้า หมู่บา้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปาก

แม่น ้ าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้าท่ีมีคนอยู่อาศัยต่อเน่ืองกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้ง

บา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้ง บา้นพกั

อาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีมี

ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ 10 ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้ าของบรูไนสรา้งความประทับใจ

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีได้มาชมหมู่บ้านแห่งน้ี  

หลงัจากน้ันน าท่านเยี่ยมชมบา้นพกัจริงของชาวทอ้งถ่ิน พกั

ชิมชา และขนมพ้ืนเมืองผ่อนคลายท่ามกลางหมู่บา้นแหง่น้ี 

หลังจากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS 

MONKEY) เป็นลิงท่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  BWN01 GOLDEN ROUTE BRUNEI DEC18-BI-W12 

ชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่าน้ัน โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือ

ป่าติดริมแม่น ้า 

น าท่านผ่านชม มัสยิดสุลต่าน โอมารอ์าลีไซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE) 

มสัยิดใจกลางเมือง บันดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึ้ นโดย สุลต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิด

ประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่ง

เรียบง่าย เหมาะสมส าหรบัสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุ

รอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี 

ไดร้ับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมัสยิดเป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยดิ 

แหง่น้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถือ

ไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม อนุสรณค์ริสตลั (CRYSTAL ARCH) เป็นเพชรจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อนุสาวรียท่ี์

ทะยานขึ้ นน้ีคือความยาวของตึกในเมืองและมีน ้าหนักประมาณ 7 ตนั ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสี

ทองขนาดจิ๋วจ านวนหลายลา้นชิ้ น 

เยน็ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว*  
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วนัที่สาม ตลาดพ้ืนเมือง - พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยมีาเลย ์- งานศิลปะและหตัถกรรมของบรูไน  

                  ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์- ท่าอากาศยานบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม ตลาดพ้ืนเมือง (KIANGGEH MARKET) เพ่ือถ่ายรูปชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนในการ

ออกมาจบัจา่ยใชส้อย เป็นชีวิตประจ าวนัของคนท่ีน้ี 

หลงัจากน้ันน าท่านเชา้ชม พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยมีาเลย ์(MALAY TECHNOLOGY MUSEUM) ชมการ

จ าลองรปูแบบการใชช้ีวิต และจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรไูน ดา้นหนา้มีการจดัแสดง

โครงกระดกูของปลาวาฬ และเม่ือครั้งนึงไดมี้เรือส าเภาจีนมาล่มท่ีบริเวณปากอ่าวจึงไดมี้การขุดกูซ้าก

ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆน ามาจดัแสดงท่ีแหง่น้ี 

จากน้ันน าท่านชม งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน (BRUNEI'S ARTS AND HANDICRAFT) ให้

ท่านไดช้มศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แมว้่าปัจจุบนัเทคโนโลยีจะ

เจริญข้ึนมาก แต่คนบรูไนก็ยงัอนุรักษ์ศิลปะการทอผา้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไวแ้ละมีการ

จดัการเรียนการสอนทอผา้ขึ้ นในท่ีน่ีดว้ย 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร … เมนูบุฟเฟต ์อาหารพ้ืนมือง 

จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิง ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์(YAYASAN COMPLEX) เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ี

ส าคญัใจกลางเมืองบรไูน มีทั้งสินคา้พ้ืนเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง 

ศูนยก์ารคา้บริเวณกาดง้ GADONG SHOPPING MALL ก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีชาวบรูไนนิยมเลือกเป็น

สถานท่ี พกัผ่อนสไตลค์นเมือง เพราะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนตร ์รา้นกาแฟ หรือ

หากตอ้งการสมัผสับรรยากาศ รา้นคา้เล็ก ๆ  สไตลเ์ก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ  ก็สามารถท่ีจะเลือกเดิน

เล่นบริเวณกิวหลบั (KIULUP) ไดเ้ชน่กนั 
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15.30 น. จากน้ันเดินทางกลบัเขา้สู่ ท่าอากาศยานบรูไน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BI519 

20.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

13 – 15 ตลุาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 9,588 

20 – 22 ตลุาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 9,588 

17 – 19 พฤศจกิายน 2560 15,888 15,888 15,888 4,000 8,888 

24 – 26 พฤศจกิายน 2560 15,888 15,888 15,888 4,000 8,888 

01 – 03 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 9,588 

08 – 10 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 16,888 4,000 9,588 

29 – 31 ธนัวาคม 2560 19,888 19,888 19,888 4,500 10,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
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กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านา จ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติ เหตุ 
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ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 


