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11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์U สายการบินโรยลั 

บูรไน ประต ู9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวนั  โดยเที่ยวบินที่ BI 514 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

วนัท่ี 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 2 พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศิ์ลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางน ้า – ล่องแม่น ้าซาฟารี 

วนัท่ี 2 ตลาดเชา้วนัอาทิตย–์มสัยดิทองค า– Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑเ์รกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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17.15 น. ถึงสนามบินบันดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  (เวลาท่ีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) น าคณะผ่านตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอนพลบค า่ ซ่ึงนับเป็นวิวท่ี

สวยงามอยา่งมาก (เราจะเขา้ชมวนัถดัไปค่ะ) หลงัอาหารค า่ใหทุ้กท่านไดเ้ดินย่อยอาหารท่ี ตลาดไนทม์าร์

เก็ต ตลาดนัดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของบรูไน ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของรบัประทานเล่นตามรา้นคา้ขา้งทาง

ตลอดฝั่งของแม่น ้า มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเต๊ะ บะหมี่ผัด และบาบีคิวทะเล ให้

ทุกท่านไดส้มัผัสบรรยากาศของแม่น ้าและล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน เมื่ออ่ิมแลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยู่ไม่

ไกลใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลากหลายทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและของแบรนดเ์นมต่างๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยี เพ่ือเขา้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ 

ทุกท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเล้ียงชีพ การท าเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 1 หอ้งหมู่ 

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

แม่น ้าซาฟารี 
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กลางบา้นน ้า Water Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้งชุมชนบา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน ้าตั้งแต่สมยั

ศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การท าเคร่ืองเงิน 

เคร่ืองทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก ท่ีแสดงถึง

ความแตกต่างตั้งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน ้าตาลทรายแดงอาชีพ

ประจ าของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจากน้ันน าทุกท่านแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหร่าท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดและใหญ่
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ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองคท่ี์ 28 สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางก รุงบนั

ดารเ์สรีเบกาวนั ริมแม่น ้าเคดายนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มี

ภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพ้ืนน ้าสวยงามจบัตาอยา่งยิ่ง (สุเหร่าไมอ่นุญาตใหค้นท่ีไมไ่ดเ้ป็นมุสลิมเขา้)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ยายาซัน Yayasan Commercial Complex สญัลกัษณข์องกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนัอีกอย่างหน่ึง 

คือ ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงขา้มกบัมสัยิดโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคารทนัสมยัสูง 4 ชั้น รวม

สินคา้ประเภทแบรนดเ์นมดงัๆของโลก มีรา้นคา้ต่างๆมากมายเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบการชอ้ปป้ิงเป็นอยา่งมาก  

จากน้ันน าทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้นลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ 

กัมปงไอเยอร ์ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าบรูไน ว่ากนัว่ามีคนอาศัยอยู่กัน

มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิลปะการ

สรา้งบา้นเรืองแบบพ้ืน

นับพันหลัง ปลูกสรา้ง

อยู่บนเสาค ้ ายันและ

เ ช่ื อ ม ต่ อ กั น ด้ ว ย

สะพาน หมู่บ ้านกลางน ้ าน้ีมีทั้งบ้านพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน สถานี

อนามยั สถานีต ารวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในช่วงปี ค.ศ. 

1482 ถึง ค.ศ. 1524 กมัปงไอเยอร ์เป็นศูนยร์าชการ เป็นนครหลวงของ

จกัรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีส าคญัของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก จีน กมัพูชาและประเทศ

เพ่ือนบา้นอ่ืนๆ กมัปงไอเยอรนั์บเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!! น าทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝั่งแม่น ้า เร่ือยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น ้า เพ่ือชม

ความอุดมสมบรูณข์องป่าชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของ ชมลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธ ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 



BN-BI3D2N 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าทุกท่านเดินชม ตลาดยามเชา้ ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวบรูไนอย่างชดัเจน ใหทุ้กท่านไดเ้ดิน

ส ารวจสินคา้พ้ืนเมือง อาหารและผกัผลไมต่้างๆมากมาย เขา้ชม รา้นสินคา้ศิลปะและหตัถกรรมพ้ืนบา้นของบูรไน เพ่ือชม

สินคา้และสนับสนุนสินคา้ของชาวพื้ นเมือง 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ท่ีอยู่ในเมืองหลวงกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

มสัยิดแห่งน้ีถือวา่เป็นมสัยิดท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุวา่เป็นแบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตล์

อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกช้ินเป็นวสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี 

หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีส าคญัยอด

โดมใชแ้ผ่นทองค าแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูงของมสัยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองค าน้ีอย่าง

ทัว่ถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ 

รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยล าอยู่ดา้นหน้า ว่ากนัว่าเรือล าน้ียงัใชเ้ป็นเวที

ประกวดการอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกช่ือหน่ึงว่า "มัสยิดทองค า" เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใช้

ทองค าถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนัน่เอง  

 

แวะถ่ายรูป พระราชวงั Istana Nurul Iman หรือ พระราชวงัหลงัคาทองค า พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุข

ของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ีท าเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์

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

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์
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และบรูไนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองค าสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มี

ช่องจอดรถกวา่ 350 คนั  

 จากน้ันน าทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวห้ลายส่วน โดย

ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น

จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึง

คมัภีร์อัลกุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ นอกจากน้ียงัจัดแสดง

ประวติัการคน้พบน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจ านวนมากมายมหาศาลท่ีพลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีร า่รวยท่ีสุดในโลก  

** ณ ตอนน้ี บรูไรมิวเซียม ปิดปรบัปรุงไม่มีก าหนด 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภัณฑโ์รยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ท่ีไดร้ับการโหวตจากประเทศ ในอาเช่ียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าชมท่ีสุด เป็นท่ี

รวบรวมขา้วของเคร่ืองใชข้องสุลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรงทองค า ในวนัขึ้ นครองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากผูน้ า

ประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองค า บลัลงักท์องค า เคร่ืองทรงทองค า รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดร้บั  

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินช็อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ไดเ้วลาอันสมควรน าทุ กท่าน

เดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พกัผ่อนตามอธัยาศัยพรอ้มบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 
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** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้

พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ  าทั้งหมด 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน า

ให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) 

น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

ก าหนดการเดินทาง / ขั้นต า่ 15 ทา่น 

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ่ 2-3 ทา่น เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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.- 



BN-BI3D2N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BN-BI3D2N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BN-BI3D2N 

 

 

อตัราน้ีรวม               

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดา เสรี เบกาวนั – กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าล่องเรือซาฟารี  

 ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

อตัราน้ีไม่รวม         

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
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 ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 6 SGD) 

 กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โ รงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

***หมายเหตุ*** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  
ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ 
เรียกเกบ็ 
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