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Brunei 
บรไูน สบาย...สบาย 
3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน (BI) 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X ✈ 🍽 
Orchid Garden Hotel  ระดบั 

4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 

มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์
Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - 
มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน ้า - 
ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

🍽 🍽 🍽 
Orchid Garden Hotel  ระดบั 

4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 

Tamu Market - ผา่นชมพระราชวังสลุตา่น Istana 
Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Malay Technology – 
Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei 
Maritime - ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-
กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 12 USD/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 

 

 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
- ชมความงามของมสัยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  
- ชมหมูบ่า้นกลางน า้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก Kampong Ayer 

- ผา่นชมพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก Istana Nurul Isman 

- สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว ทีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่)  
จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหาร

พืน้เมอืงของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

  ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - 
มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

 
 จากนัน้น าทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุตา่น

องคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้

วสัดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ทีส่ดุ

ในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต์ 2 หอ้ง

แยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไน

หรือสมเด็จพระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องค์

ปัจจบุนัของบรูไน น าทา่นชม พพิธิภัณฑ ์Islamic Gallery พพิธิภัณฑแ์หง่นีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าคา่ของ

องคส์ลุตา่นจากประเทศมุสลมิทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คมัภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 
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 จากนัน้น าทา่นผ่านชมและถา่ยรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้ง

ขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรูไน ซึง่

เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสี

อย่างเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ัลกรุอาน มัสยดิแห่งนี้
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาลี ไดรั้บการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล 

ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ าลองเรือ
พระราชพธิมีาประดบั นับเป็นจุดเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลักษณ์

แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 
 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงค์

ที ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชย์

และเครือ่งบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน   จากนัน้
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น าทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าบรูไน 

เป็นหมู่บา้นกลางน ้าทีม่คีนอยู่อาศัยตอ่เนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายัน

และเชือ่มตอ่กันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, 

รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น

สถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้น

แห่งนี้  ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่

ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่า

ตดิรมิแมน่ ้า 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

Tamu Market - ผา่นชมพระราชวงัสุลตา่น Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Malay Technology – 
Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้ชม Tamu Market น าทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิชีวีติของชาวบรูไน จากนัน้น าทา่น
ผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแหง่บรูไนและพระ

ราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 
โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแหง่นีค้อืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 

สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คนั หอ้ง

จัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวงัแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรู
ทีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย  จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัด

แสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรูไน จากนัน้น าทา่นชม Brunei’s Arts and Handicraft ใหท้า่นไดช้มศลิปะ
การทอผา้โบราณของบรูไน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม แมว้า่ปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเจรญิขึน้มาก แตค่นบรูไนก็ยังอนุรักษ์

ศลิปะการทอผา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาตเิอาไวแ้ละมกีารจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึน้ในทีน่ี่ดว้ย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านชมพพิธิภณัฑ ์Brunei Maritime ซึง่ทา่นจะไดรั้บชมเสน้ทางการล่องเรือ ขนสนิคา้ วัตถุโบราณของจนี 

เวยีดนาม และไทย อาทเิชน่ ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบ หมอ้ ไหเป็นตน้ เพือ่น ามาแลกเปลีย่นกับสนิคา้ทอ้งถิน่ของประเทศ

บรูไนอาทเิช่น เครื่องเทศ เครื่องหวาย  แป้งสาคู เป็นตน้ และใหท้่านไดท้ราบถงึประวัตคิวามสัมพันธ์อันยาวนานของ

ประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหลง่ช็อปป้ิงทีส่ าคัญใจกลาง

เมอืงบรูไน มทีัง้สนิคา้พื้นเมอืง,ของโบราณ ไปจนถงึครสิตัลและเครื่องประดับราคาแพง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
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18.15 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

บรไูน สบาย...สบาย 3 วนั 2 คนื BY BI 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั
หอ้งละ 2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่มีเีตยีง
พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด์
ไมใ่ชต้ ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 61 17,599 17,599 16,599 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 

61 

17,999 17,999 16,999 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่13-15 เม.ย. 61 19,999 19,999 18,999 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่27-29 เม.ย. 61 16,599 16,599 15,599 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่04-06 พ.ค. 61 16,599 16,599 15,599 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่11-13 พ.ค. 61 16,599 16,599 15,599 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่18-20 พ.ค. 61 16,599 16,599 15,599 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 

61 

15,991 15,991 14,991 3,900 7,000 9,000 

วนัที ่13-15 ก.ค. 61 15,991 15,991 14,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่27-29 ก.ค. 61 16,991 16,991 15,991 3,900 
7,000 9,000 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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วนัที ่10-12 ส.ค 61 16,991 16,991 15,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่24-26 ส.ค. 61 15,991 15,991 14,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่21-23 ก.ย. 61 15,991 15,991 14,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่12-14 ต.ค. 61 16,991 16,991 15,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่26- 28 ต.ค 61 15,991 15,991 14,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่09-11 พ.ย 61 14,991 14,991 13,991 3,900 
7,000 9,000 

วนัที ่23-25 พ.ย. 61 14,991 14,991 13,991 3,900 7,000 9,000 

 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 12 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 12 USD ตอ่ทรปิ ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


