
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ชมความอลังการของ มสัยดิทองคาํ JameAs’rHassanilBolkiah Mosque 

 ผา่นชม พระราชวงัสลุตา่นIstana NurulIman พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 ชม มสัยดิทองคาํ Omar Ali Saifuddin Mosqueหนึง่ในมัสยดิทีส่วยทีส่ดุของโลก 

 ชมหมูบ่า้น Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอายนัุบพันปี 

 ชมพพิธิภัณฑR์oyal Regaliaแหลง่รวบรวมของกํานัลล้ําคา่จากผูนํ้าท่ัวทกุมมุโลกโลก 

 พเิศษ...ชมโชว ์นํา้พเุตน้ระบาํแสงสเีสยีงสดุอลังการ 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที:่01-03 / 08-10/ 15-17/ 22-24/ 29-31 พ.ค./ 12-14/ 19-21/ 26-28 ม.ิย.58  

03-05/ 10-12 ก.ค./ 7-9/ 14-16/ 21-23/ 28-30 ส.ค./04-06 ก.ย. 58 15,900.- 
18-20/ 25-27 ก.ย./ 02-04/ 09-11 ต.ค./ 13-15/ 20-22 พ.ย. 58   15,900.-  

วนัที:่ 31ก.ค.-02ส.ค./ 16-18/ 23-25 ต.ค./ 30ต.ค.-01พ.ย. 58   16,900.- 
06-08/ 27-29 พ.ย. 58 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ–บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิรอยลับรไูน (Royal Brunei) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้าร
ตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

13.30น.
  

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิรอยลั บรไูน 
(Royal Brunei )เทีย่วบนิที ่BI514ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15น. เดนิทางถงึสนามบนิ Brunei International Airportประเทศบรไูนเวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่)  

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ตให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

 

บรไูน –The Golden Legacy 

3วนั 2คนื (BI) 
โดยสายการบนิรอยลับรไูนแอรไ์ลน ์



 จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั  The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง Tamu Market-หมูบ่า้นกลางนํา้ - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien-พพิธิภณัฑ ์Malay 
Technology-ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่นIstana NurulIman-ชมโชวน์ํา้พเุตน้ระบาํ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้ชม Tamu Marketนําทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี
ชวีติของชาวบรไูน จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกลางนํา้Kampong Ayerหมูบ่า้น
กลางน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าบรไูนเป็นหมูบ่า้นกลางน้ําทีม่คีนอยู่
อาศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค้ํา
ยนัและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน้ํานีม้ทีัง้บา้นพักอาศัย, มสัยดิ, โรงเรยีน, 
สถานอีนามยั, สถานตํีารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหารปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีม้ปีระชากรกวา่สาม
หมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็น
ถงึวัฒนธรรมรมิน้ําของบรไูนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีไ่ดม้า
ชมหมูบ่า้นแหง่นีจ้ากนัน้นําทา่นชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddienมสัยดิใจกลางเมอืง 
บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจํา
พระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและ
กระเบือ้งสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมสําหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็น
เวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ลักรุอาน มสัยดิแหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
แบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิทิัชมาฮาล ออกแบบโดย 
CavalierreRudolfoNolliชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มี
การจําลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มสัยดิแหง่นีภ้ายนอก
แวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืได ้
วา่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technologyชมการจําลองรปูแบบการใชช้วีติ 
และจัดแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรไูนจากนัน้นําทา่นผา่นชมพระราชวงั 
Istana NurulImanพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่บรไูน
และพระราชวงศส์รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯบนพืน้ที ่
2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง1,788 หอ้ง, หอ้งน้ํา 
257 หอ้ง สิง่อํานวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน้ําจํานวน 5 สระ คอกมา้
ตดิเครือ่งปรับอากาศสําหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถ
ขนาดจ ุ110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้
1,500 คนพระราชวังแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย 

 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารนําทา่นชมการแสดงนํา้พุเตน้ระบํา ซึง่ใชปั้ม้ถงึ 92 ปัม้ในการดันน้ํา 20,000 
แกลลอนตอ่นาทสีง่แรงดันใหเ้กดิน้ําพมุคีวามสงูถงึกวา่ 18 เมตร พรอ้มกบัชมอนุสาวรยี์
แกว้เจยีระไนเพชรเม็ดใหญท่ีส่ดุในโลก 

 

 ทีพ่กั  The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม มสัยดิ JameAsrHassanilBolkiah พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal 
Regalia-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นชม มสัยดิ JameAsrHassanilBolkiahสรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง25 ปี

แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิทองคําแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิอง
บรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและ
ตกแตง่มาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคําแท ้
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จใน
ปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 
อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอื
สมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญฮีสัซานัลโบลเกยีหม์อูซิซดัดนิ วัดเดาละหซ์ ึง่เป็นสมเด็จ
พระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนัของบรไูนนําทา่นชมพพิธิภณัฑI์slamic Gallery
พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศ
มสุลมิทั่วโลกมาแสดงไวอ้าทเิชน่คัมภรีอ์ลักรุะอานขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regaliaมกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แหง่บรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์

 



สลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่ง
บรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูนํ้าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งค์
สลุตา่นแหง่บรไูน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากตามอธัยาศัย 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
18.15 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิรอยลั บรไูน (Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI520ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

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

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใด  ๆทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตามหมายกําหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 16 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง  ใน

กรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 16 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
อตัราคา่บรกิารเดนิทางวนัที ่ 
01-03/08-10/ 15-17/ 22-24/ 29-31 พ.ค./12-14/ 19-21/ 26-28 ม.ิย.58 
03-05/ 10-12 ก.ค./7-9/ 14-16/ 21-23/ 28-30 ส.ค./04-06 ก.ย. 58 
18-20/ 25-27 ก.ย./ 02-04/ 09-11 ต.ค./ 13-15/ 20-22 พ.ย. 58 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 15,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 15,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 14,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 13,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  3,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารเดนิทางวนัที ่ 
31ก.ค.-02ส.ค./ 16-18/ 23-25 ต.ค./30ต.ค.-01พ.ย./ 06-08/ 27-29 พ.ย. 58 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 16,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 16,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 15,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 14,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  3,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :   
 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
**คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มนีาคมพ.ศ. 2558และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่างสาย
การบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ20 กก. 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 15 SGD(ดอลลา่หส์งิคโ์ปร) ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ
ฟิลปิปินสไ์มม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 



9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรไูนมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทยโดยโรงแรมที่
พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศบรไูนตามทีร่ะบใุนรายการ
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก
แบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนั
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15.กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเิชน่น ัน้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

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


