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วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานบูไน – กรุงบันดาเสรีเบกาวนั - ตลาดกาดง 
10.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์โดยเจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

13.30 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI514 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 
ประเทศบรูไน เป็นประเทศท่ีตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ชายฝ่ังทางดา้น
เหนือจรดทะเลจีนใต ้บรูไนเป็นประเทศผูส่้งออกน ้ ามนัเป็นสินคา้หลกั ปริมาณการผลิตน ้ ามนัประมาณ 
180,000 บาเรล/วนั 

เยน็  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 หลงัจากรับประทานอาหารน าท่านสัมผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์าร์เกต็ ให้

ท่านได้เลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ เคร่ืองด่ืม ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไน ท่ีมี
หลากหลาย และรสชาติท่ีท่านตอ้งทดลองเม่ือมาถึงสถานท่ีแห่งน้ี ตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัที ่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว*  
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วนัทีส่อง มัสยิดทองค า - พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY - พิพิธภัณฑ์ 
ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน ้า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุด
ดิน - อนุสรณ์คริสตัล 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม มัสยิดทองค า (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 
25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยดิทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และ
มีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิ
เช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็น
ตน้ เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่าน
แห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน 

จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน (ISTANA NURUL IMAN PALACE) พระราชวงัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มี
มูลค่า 1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า
, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระวา่ยน ้ าจ  านวน 
5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพื่อแข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถ
ขนาดจุ 110 คนั ห้องจดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได ้1,500 คน 
พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็เหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณ
ล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทิ คมัภีร์อลักรุะอาน 
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ต่อจากนั้นน าท่านเขา้สู่ พพิธิภัณฑ์ ROYAL REGALIA ท่ีน้ีมีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของ
สมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่าง  ๆรวมทั้งของขวญัจากผูน้  า
ประเทศต่าง ๆ  ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน  

เทีย่ง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ... เมนูพเิศษ บุฟเฟต์นานาชาติ 
 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า หมู่บา้นกลางน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้ า
บรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้ าท่ีมีคนอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบา้นเรือนแบบ
ปลูกสร้างอยู่บนเสาค ้ ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้ าน้ีมีทั้ ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, 

โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกว่าสาม
หม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรบรูไน
และเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ้ าของบรูไน
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชม
หมู่บา้นแห่งน้ี หลงัจากนั้นน าท่านเยีย่มชมบา้นพกัจริงของชาว
ท้องถ่ิน พักชิมชา และขนมพื้นเมืองผ่อนคลายท่ามกลาง
หมู่บา้นแห่งน้ี 

หลังจากนั้ นน าท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS 

MONKEY) เป็นลิงท่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิง
ชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่า
ติดริมแม่น ้า 
น าท่านผา่นชม มสัยดิสุลต่าน โอมาร์อาลไีซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE) มสัยดิ
ใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยดิประจ าพระองค์
ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 
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29 องคปั์จจุบนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับ
สถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนานนามว่า มินิ ทชัมา
ฮาล ออกแบบโดย ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราช
พิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุ์ไมน้านาชนิดซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม อนุสรณ์คริสตัล (CRYSTAL ARCH) เป็นเพชรจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อนุสาวรียท่ี์
ทะยานข้ึนน้ีคือความยาวของตึกในเมืองและมีน ้ าหนกัประมาณ 7 ตนั ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีทอง
ขนาดจ๋ิวจ านวนหลายลา้นช้ิน 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว*  
 

วนัทีส่าม ตลาดพืน้เมอืง - พพิธิภัณฑ์เทคโนโลยมีาเลย์ - งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน  
                  ยาย่าซัน คอมเพลก็ซ์ - ท่าอากาศยานบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผา่นชม ตลาดพืน้เมอืง (KIANGGEH MARKET) เพื่อถ่ายรูปชมวถีิชีวติของชาวบรูไนในการออกมา
จบัจ่ายใชส้อย เป็นชีวติประจ าวนัของคนท่ีน้ี 

หลังจากนั้นน าท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (MALAY TECHNOLOGY MUSEUM) ชมการ
จ าลองรูปแบบการใชชี้วิต และจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน ดา้นหนา้มีการจดัแสดง
โครงกระดูกของปลาวาฬ และเม่ือคร้ังนึงไดมี้เรือส าเภาจีนมาล่มท่ีบริเวณปากอ่าวจึงไดมี้การขดุกูซ้ากขา้ว
ของเคร่ืองใชต่้างๆน ามาจดัแสดงท่ีแห่งน้ี 
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จากนั้นน าท่านชม งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน (BRUNEI'S ARTS AND HANDICRAFT) ใหท่้านได้
ชมศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แมว้า่ปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเจริญข้ึนมาก 
แต่คนบรูไนกย็งัอนุรักษศิ์ลปะการทอผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเอาไวแ้ละมีการจดัการเรียนการสอนทอ
ผา้ข้ึนในท่ีน่ีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร … เมนูบุฟเฟต์ อาหารพืน้มอืง 
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกช้อปป้ิง ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (YAYASAN COMPLEX) เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ี
ส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา้พื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง 
ศูนยก์ารค้าบริเวณกาด้ง GADONG SHOPPING MALL ก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีชาวบรูไนนิยมเลือกเป็น
สถานท่ี พกัผ่อนสไตลค์นเมือง เพราะเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านคา้ โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือหาก
ตอ้งการสัมผสับรรยากาศ ร้านคา้เลก็  ๆสไตลเ์ก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ  กส็ามารถท่ีจะเลือกเดินเล่นบริเวณ
กิวหลบั (KIULUP) ไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่ ท่าอากาศยานบรูไน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
18.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BI519 

20.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมเีตียง 

(เดก็อายุต ่ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 

(เดก็อายุต ่ากว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมตั๋ว 

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

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

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

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

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

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

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

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

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัท
จะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการ
สายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์
แก่ตัวท่านเอง 
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การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคนืมดัจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษนี า้มนั

ทีย่งัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมือ่ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ือง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  
และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดี
ท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ 
เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้า
หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 
และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน า
ใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง
ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง
ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


