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วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U 
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
และหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่
เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่)  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่อง มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์
Royal Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิ
จมกูยาว – Crystal Pack 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 
ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิทองค าแหง่นีเ้ป็นมัสยดิแหง่ชาตขิอง

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต   ✈ O 
The Centerpoint 

Hotel 

2 

มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ ์
Islamic Gallery-พพิธิภัณฑ ์Royal Regalia - มัสยดิ 
Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน ้า - ลอ่งเรอื
ชมลงิจมกูยาว – Crystal Pack 

O O O 
The Centerpoint 

Hotel 

3 

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

O O ✈  
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บรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดุในการกอ่สรา้งและ
ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอติาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแท ้
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จใน
ปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 
อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรอื
สมเด็จพระราชาธบิดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกยีห์ มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห์ ซึง่เป็นสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ Islamic 
Gallery พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององคส์ลุต่านจาก
ประเทศมสุลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจ
กลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิ
ประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบัน ภายในมสัยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นและ
กระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็น
เวทีประกวดอ่านคัมภรีอ์ัลกุรอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามว่า มนิิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่
มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเด่นอกีประการหนึง่ มัสยดิแหง่นีภ้ายนอก
แวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสัญลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืได ้
วา่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์
สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกุฎ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่ง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์
สุลต่านแห่งบรูไน   จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ ้านกลางน า้ Kampong Ayer 
หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่ี
คนอยูอ่าศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยูบ่น
เสาค ้ายันและเชื่อมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มีทัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, 
โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มี
ประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานที่ที่แสดงให เ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้ าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่
นักท่องเที่ยวจากทั่ วโลกที่ไดม้าชมหมู่บ า้นแห่งนี้   ล่องเรือชม  ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ลงิจมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญแ่ละยืน่ยาว
ประหลาดกว่าลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดย
จะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านชม Crystal Pack ซุม้ประตูแกว้ครสิตัลทรงโคง้เป็นแบบจ าลองเพชรที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก มนี ้าหนักประมาณเจ็ดตันและตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสทีอง สะทอ้น
แสงแวววาว อกีหนึง่สญัลักษณ์ของบรไูนทีท่า่นไมค่วรพลาดทีจ่ะเก็บรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่าม Tamu Market - ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - -พพิธิภณัฑ ์
Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ชอ้ป
ป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี

ชีว ิตของชาวบรูไน  จากนั้นน าท่ านผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman 
พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี 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 านวยความ
สะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน ้ าจ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หอ้ง
จัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได ้1,500 คน พระราชวัง
แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกดว้ย   จากนั้นน าท่านชม 
พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัดแสดงขา้ว
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ของเค รื่อ งใช ใ้นอดีตของชาวบ รูไน  จาก นั้นน าท่ านชม  Brunei’s Arts and 
Handicraft ใหท้า่นไดช้มศลิปะการทอผา้โบราณของบรไูน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม 
แมว้่าปัจจุบันเทคโนโลยจีะเจรญิขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศลิปะการทอผา้ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของชาตเิอาไวแ้ละมกีารจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึน้ในทีน่ีด่ว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภณัฑ ์Brunei Maritime ซึง่ทา่นจะไดรั้บชมเสน้ทางการลอ่งเรอื 
ขนสนิคา้ วัตถุโบราณของจนี เวยีดนาม และไทย อาทเิชน่ ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบ หมอ้ 
ไหเป็นตน้ เพือ่น ามาแลกเปลีย่นกับสนิคา้ทอ้งถิน่ของประเทศบรูไนอาทเิชน่ เครือ่งเทศ 
เครือ่งหวาย  แป้งสาคู เป็นตน้ และใหท้่านไดท้ราบถงึประวัตคิวามสัมพันธอ์ันยาวนาน
ของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ยาย่าซนั คอม
เพล็กซ ์เป็นแหล่งช็อปป้ิงที่ส าคัญใจกลางเมอืงบรูไน มทีัง้สนิคา้พืน้เมอืง,ของโบราณ 
ไปจนถงึครสิตัลและเครือ่งประดับราคาแพง ศนูยก์ารคา้บรเิวณกาดง้ Gadong Shopping 
Mall ก็เป็นอกีแหล่งหนึง่ทีช่าวบรูไนนยิมเลอืกเป็นสถานที่ พักผ่อนสไตลค์นเมอืง เพราะ
เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนตร์ รา้นกาแฟ หรือหากตอ้งการสัมผัส
บรรยากาศ รา้นคา้เล็ก ๆ สไตล์เก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ ก็สามารถที่จะเลือกเดนิเล่น
บรเิวณกวิหลับ (Kiulup) ไดเ้ชน่กนั 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
18.15 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 

Brunei ) เที่ยวบนิที่ BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺ 
 

 

 

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

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 16 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 16 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้

ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 บาท ในกรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่05-07 พ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่12-14 พ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่19-21 พ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 
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วนัที ่26-28 พ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่02-04 ม.ิย. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่09-11 ม.ิย. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่16-18 ม.ิย. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่07-09 ก.ค. 60 (วนัอาสาฬหบูชา) 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่14-16 ก.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่21-23 ก.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่28-30 ก.ค. 60 (วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.10) 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่04-06 ส.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่11-13 ส.ค. 60 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่18-20 ส.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่25-27 ส.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่15-17 ก.ย. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่22-24 ก.ย. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่06-08 ต.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่13-15 ต.ค. 60 (วนัคลา้ยวนัเสด็จ
สวรรคต ร.9) 

17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่20-22 ต.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,200 

วนัที ่27-29 ต.ค. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่03-05 พ.ย. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

วนัที ่10-12 พ.ย. 60 16,900 16,900 15,900 4,200 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่า่นละ 11,000 บาท  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
  

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 15 SGD (ดอลลา่หส์งิคโ์ปร) ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

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,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ 
ประเทศฟิลปิปินสไ์มม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 
10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3.  หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรูไนมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศบรไูน
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณี
ทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่
ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตียงไดต้ามที่
ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

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


