
 

 
 

 
 
 

BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน 
 

 



 

 
 

สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ 
บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei 
 

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่ 2 พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม –  พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี 

วันที่ 2 ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์ 

 

 

 

11.30 น. คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล 

บูรไน ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน  โดยเที่ยวบินที่ BI 514 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

 

17.15 น. ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) นำคณะผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ  

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอนพลบค่ำ ซึ่ง

นับเป็นวิวที่สวยงามอย่างมาก (เราจะเข้าชมวันถัดไปค่ะ) หลังอาหารค่ำให้ทุกท่านได้เดินย่อยอาหารที่ 

ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดที่เป็นที่นิยมที่สุดของบรูไน ทุกท่านจะได้เดินเลือกซ้ือของรับประทานเล่นตาม

ร้านค้าข้างทางตลอดฝั่งของแม่น้ำ มีเมนูหลากหลายให้เลือกชิมโดยมีเมนูเด่นได้แก่สะเต๊ะ บะหมี่ผัด และ

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

 



 

 
 

บาบีคิวทะเล ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของแม่น้ำและลิ ้มรสอาหารท้องถิ ่น เมื ่ออิ ่มแล้วยังมี

ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลให้ทุกท่านได้เดินเลือกซื้อของซึ่งมีหลากหลายทั้งสินค้าพื้นเมืองและของแบ

รนด์เนมต่างๆ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื้นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณ  

ทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทำเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องที่ 1 ห้องหมู่

กลางบ้านน้ำ Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสร้างชุมชนบ้านเรือนที่หมู่บ้านกลางน้ำตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน  ห้องที่ 2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและหัตถกรรมต่างๆ เช่น การทำเครื่องเงิน 

เครื่องทอง การจักสาน และการทอผ้า เป็นต้น และ ห้องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนบก ที่แสดงถึง

ความแตกต่างตั้งแต่การสร้างบ้านเรือนและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ำตาลทรายแดงอาชีพ

ประจำของท้องถิ่นอีกด้วย หลังจากนั้นนำทุกท่านแวะชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง 

วนัที่ 2  พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลยี – ศูนยศ์ิลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางน ้า – ล่อง

แม่น ้าซาฟารี 

 



 

 
 

แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและ

ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ได้ชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองค์ที่ 28 สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

บันดาร์เสรีเบกาวัน ริมแม่น้ำเคดายัน เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขุดกว้างใหญ่ มี

ภาพของสุเหร่าสะท้อนบนพื้นน้ำสวยงามจับตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้า)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน Yayasan Commercial Complex สัญลักษณ์ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันอีก

อย่างหนึ่ง คือ ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคารทันสมัยสูง 4 

ชั้น รวมสินค้าประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มีร้านค้าต่างๆมากมายเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่ขอบการช้อปปิ้งเป็นอย่าง

มาก  



 

 
 

จากนั้นนำทุกท่านล่องเรือชม หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หรือ กัมปงไอเยอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัย

อยู่กันมาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ 

ศิลปะการสร้างบ้านเรืองแบบพื้นนับพันหลัง ปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำ

ยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้งบ้านพักอาศัย 

มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็นศูนย์

ราชการ เป็นนครหลวงของจักรวรรดิ์บรูไน เป็นท่าเรือท่ีสำคัญของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการพบปะของพ้อค้าจากตะวันตก 

จีน กัมพูชาและประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ กัมปงไอเยอร์นับเป็นสถานที่ที่

แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของประเทศนี้อย่างชัดเจนที่สุด  

พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ 

เรื ่อยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำ เพื ่อชมความอุดม

สมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อาศัยของ ชมลิงจมูกยาว สัตว์ป่าหา

ยากใกล้สูญพันธ์  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

นำทุกท่านเดินชม ตลาดยามเช้า ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบรูไนอย่างชัดเจน ให้ทุกท่านได้เดิน

สำรวจสินค้าพ้ืนเมือง อาหารและผักผลไม้ต่างๆมากมาย เข้าชม ร้านสินค้าศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านของบูรไน เพ่ือชม

สินค้าและสนับสนุนสินค้าของชาวพ้ืนเมือง 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบ

กาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์

วนัที่ 3 ตลาดเชา้วนัอาทิตย ์– มสัยิดทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑ์

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 



 

 
 

อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่าง

จากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่

สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดม

ทองคำนี้อย่างท่ัวถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานา

พรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลำอยู่ด้านหน้า ว่ากันว่าเรือลำนี้ยังใช้เป็น

เวทีประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน อีกด้วย มัสยิดนี้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ" เนื่องจากจุดเด่นบนโดมที่

ใช้ทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่นนั่นเอง  

 

แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองคำ พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่าน

ประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานที่ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบ

มาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาด

ใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน  



 

 
 

 จากนั้นนำทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไว้หลายส่วน โดย

ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ Islamic Art Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณ

ล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย ไม่ว่า

จะเป็นจานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแก้วเป่าจากอียิปต์ 

รวมไปถึงคัมภีร์อัลกุรอ่านที่เล็กที่สุดขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ นอกจากนี้

ยังจัดแสดงประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากมาย

มหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนให้เป็นประเทศท่ีร่ำรวยที่สุดในโลก  

** ณ ตอนนี้ บรูไรมิวเซียม ปิดปรับปรุงไม่มีกำหนด 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากประเทศ ในอาเชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่รวบรวม

ข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำ ในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำ

ประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคำ บัลลังก์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ รวมทั้งเครื่องราชย์มากมายที่พระองค์ได้รับ  

 

จากนั้นนำทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของที่ระลึกฝากคนรู้ใจทางบ้าน ได้เวลาอันสมควรนำทุ กท่าน

เดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI 519 พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืมเลือน 

 

 



 

 
 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

 

กำหนดการเดินทาง / ขั้นต่ำ 15 ท่าน 

วันทีเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

08-10 พ.ย. 62 
22-24 พ.ย. 62 

16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 

06-08 ธ.ค. 62 
20-22 ธ.ค. 62 

19,888 บาท 19,888 บาท 18,888 บาท 4,000.- 

27-29 ธ.ค. 62 20,888 บาท 20,888 บาท 19,888 บาท 4,000.- 

17-19 ม.ค. 63 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 

24-26 ม.ค. 63 18,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 4,000.- 

01-03 ก.พ. 63 
09-11 ก.พ. 63 

16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 

21-23 ก.พ. 63 18,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 4,000.- 

06-08 มี.ค. 63 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 

13-15 มี.ค. 63 
20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

18,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 4,000.- 

04-06 เม.ย. 63 16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 

12-14 เม.ย. 63 
14-16 เม.ย. 63 

18,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 4,000.- 

18-20 เม.ย. 63 
01-03 พ.ค. 63 

16,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 4,000.- 



 

 
 

การชำระเงิน  

งวดที่ 1 : สำรองท่ีนั่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและหน้า
พาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที 

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่มัดจำทั้งหมด 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ 

• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ 
ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า 

• กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) 
น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
อัตรานี้รวม               

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดา เสรี เบกาวัน – กรุงเทพฯ  

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ 

• ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน 

• ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าล่องเรือซาฟารี  

• ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 
อัตรานี้ไม่รวม         

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

• ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย  ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD) 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD) 

• พนักงานขับรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 6 SGD) 



 

 
 

• กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้ น ที ่ไม่สามารถ คืนเงินได้ 

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสำคัญ  

 
***หมายเหตุ*** 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  
ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

• ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน 
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

 


