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ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเดก็ 2-12 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ่ ! คน) 

ราคาเดก็ 2-12 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ่) 

มีเตียงเสริม 

ราคาเดก็ 2-12 ปี 

( พกักบัผูใ้หญ่ 2 คน ) 
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ราคาทารก 
 ไม่เกิน  2  ปี 

 

ราคาพกัเดี*ยว
 เพิ*มท่านละ
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วนัแรก 
กรุงเทพฯ – บรูไน  

Day Program  B L D HOTEL 
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กรุงเทพฯ – บรูไน 
(สนามบิน สุวรรณภูมิ – สนามบิน บรูไน) BI514   13.30 –17.15 

“ตลาดกลางคืนกาดอง” 
“รับประทานอาหารเยน็และเขา้ที*พกั” 
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รับประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม 
ซิตี=ทวัร์  “มสัยดิทองคาํ เจมส์ อาร์ อสัซานสั โบลเกียห์” 

“มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien”  “ พิพธิภณัฑ ์Royal Regalia” 
“เยี*ยมชมหมู่บา้นกลางนํ=านั*งเรือดูลิงจมูกยาว” 

“รับประทานอาหารเยน็และเขา้ที*พกั” 

 

  

 

  
 

 

   

  

 

     

 

 
The Centrepoint  

OR SIMILAR  
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รับประทานอาหารเชา้ที*โรงแรมและ  เชค็เอาทที์*พกั 
ซิตี=ทวัร์  “ตลาดทามู”  “ผา่นชมพระราชวงัสุลต่าน” 

“พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยมีาเลย ์ศิลปะและหตัถกรรมของบรูไน” 
“พพิิธภณัฑ ์Brunei Maritime”  “ช็อปปิ= ง ” 

(สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภูมิ) BI519   18.40 – 20.25 
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  Airbus A320 



 

 

วนัที*- (สนามบิน สุวรรณภูมิ – สนามบิน บรูไน)   BI514   13.30 – 17.15 
ตลาดกลางคืนกาดอง - Dinner and Check-in Hotel. 

 
 

นดัพบ และ 
ออกเดินทาง 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ที*ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และตรวจเอกสารการเดินทาง  ณ  เคาน์เตอร์ สายการบินรอยลั บรูไน  แอร์ไลน์   ชั=น  4  ประตูทางเขา้ที*  9
แถว  U   “เหิรฟ้าสู่บรูไน”  โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์   เที*ยวบินที*  BI 514  (ใชเ้วลาบินประมาณ
02.45 ชม. / รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเครื*องบิน )   เดินทางถึงสนามบิน Brunei International 

Airport  ประเทศบรูไน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
นาํท่านเดินทางไปยงั ตลาดกลางคืนกาดอง  ตลาดกลางคืน  Gadong Night Market   ตลาดไนทม์าร์เกต็
ตลาดนดัที*เป็นที*นิยมที*สุดของบรูไน   ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซื=อของรับประทานเล่นตามร้านคา้ขา้งทางตลอด
ฝั*งของแม่นํ=า   มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่  สะเต๊ะ  บะหมี*ผดั  และ  บาบีคิวทะเล   ใหทุ้ก
ท่านไดสั้มผสับรรยากาศของแม่นํ=าและลิ=มรสอาหารทอ้งถิ*น   เมื*ออิ*มแลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ที*ตั=งอยูไ่ม่ไกล
ใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซื=อของซึ*งมีหลากหลายทั=งสินคา้พื=นเมืองและของแบรนดเ์นมต่างๆ  

 
“รับประทานอาหารเยน็และเขา้ที*พกั” 

เยน็ จากนั=นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที*พกั  พกัที*  The Centrepoint  OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า 

วนัที*สอง 
 

รับประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม 
ซิตี=ทวัร์  “มสัยดิทองคาํ เจมส์ อาร์ อสัซานสั โบลเกียห์” “มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien” 

“ พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia”  “เยี*ยมชมหมู่บา้นกลางนํ=านั*งเรือดูลิงจมูกยาว” 
“รับประทานอาหารเยน็และเขา้ที*พกั” 



 

 

 รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
จากนั=นนาํท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ=นในโอกาสฉลอง !` ปี แห่งการครองราชยข์อง
สุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยดิทองคาํแห่งนี= เป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที*สุดใน
บรูไนโดยมีการนาเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั*วโลกอาทิเช่นหินอ่อนจากประเทศอิตาลี 
แชนเดอเลียร์ทองคาํแทข้นาดใหญ่ที*สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ*มก่อสร้างในปี abcd แลว้เสร็จ
ในปี abbe ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์! หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองคาํจาํนวน !b อนั บนัไดทางขึ=น 
!b ขั=น โคมไฟ !b ดวงเพื*อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮจัญีฮสัซานลัโบล
เกียห์มูอิซซดัดินวดัเดาละห์ซึ*งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองคที์*!bองคปั์จจุบนัของบรูไน 

 
จากนั=นนาํท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกา
วนั สร้างขึ=นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลีไซฟุดดินซึ*งเป็นมสัยดิประจาพระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองค์
ที*!cของบรูไนซึ*งเป็นพระราชบิดาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคที์*!bองคปั์จจุบนัภายในมสัยดิประดบัตกแต่ง
ดว้ยหินอ่อนและกระเบื=องสีอยา่งเรียบง่ายเหมาะสมสาหรับสถานที*ในการสวดมนตข์อพรและยงัใชเ้ป็นเวที
ประกวดอ่านคมัภีร์อลักรุอาน มสัยดิแห่งนี= เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบั
สถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี 
บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ*งมสัยดิแห่งนี=ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซึ*งเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวง
สวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิที*สวยงามมากที*สุดแห่งหนึ*งของโลก  
เยี*ยมชมพิพิธภณัฑ ์ Royal Regalia  มีการจดัแสดงเครื*องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคที์*  
!b  แห่งบรูไนและขา้วของเครื*องใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมายอาทิเช่นเครื*องเงิน , เครื*องทอง มงกุฎ เครื*อง
ราชยแ์ละเครื*องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั=งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที*ถวายแด่องคสุ์ลต่าน
แห่งบรูไน 



 

 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
 นาํท่านเดินทางต่อไป เยี*ยมชมหมู่บา้นริมนํ=าและทวัร์ซาฟารีแม่นํ=าป่าชายเลน 

 
 

ล่องเรือชมหมู่บา้นลอยนํ=าที*ใหญ่ที*สุดในโลก หรือ กมัปงไอเยอร์ ตั=งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ=าบรูไน ว่ากนัวา่มีคน
อาศยัอยูก่นัมาอยา่งยาวนานกว่า  1,300  ปี  เสน่ห์ของกมัปงไอเยอร์  คือ  ศิลปะการสร้างบา้นเรืองแบบพื=นนบั
พนัหลงั ปลูกสร้างอยูบ่นเสาคํ=ายนัและเชื*อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางนํ=านี= มีทั=งบา้นพกัอาศยั   มสัยดิ 
โรงเรียน   สถานีอนามยั   สถานีตาํรวจ   ร้านคา้   ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน  ในช่วงปี ค.ศ. 1482  ถึง  ค.ศ. 
1524   กมัปงไอเยอร์เป็นศูนยร์าชการ   เป็นนครหลวงของจกัรวรรดิk บรูไน   เป็นท่าเรือที*สาํคญัของภูมิภาค 
เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก  จีน  กมัพชูา  และประเทศเพื*อนบา้นอื*นๆ กมัปงไอเยอร์
นบัเป็นสถานที*ที*แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมนํ=าของประเทศนี=อยา่งชดัเจนที*สุด  พิเศษ!! นาํทุกท่านล่องเรือ 
River Safari   ชมบา้นเรือนสองฝั*งแม่นํ=า เรื*อยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่นํ=า   เพื*อชมความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ*งเป็นที*อาศยัของลิงจมูกยาว   สัตวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธ์  
รับประทานอาหารเยน็ที*พกัผอ่นในทอ้งถิ*น 

เยน็ จากนั=นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที*พกั  พกัที*  The Centrepoint  OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า 

วนัที*สาม 
วนัที* - 

ซิตี=ทวัร์  “ตลาดทามู”  “ผา่นชมพระราชวงัสุลต่าน”  
“พพิิธภณัฑเ์ทคโนโลยมีาเลย ์ศิลปะ และหตัถกรรมของบรูไน”  “พพิิธภณัฑ ์Brunei Maritime”  

“ชอ็ปปิ= ง ”  (สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภูมิ) BI`ab   ac.en – !n.!` 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั=น Tamu Market นาํท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน 
จากนั=นนาํท่านผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวงัที*ใหญ่ที*สุดในโลกเป็นที*ประทบัของสุลต่าน
แห่งบรูไนและพระราชวงศส์ร้างขึ=นเมื*อปีค.ศ. abce มีมูลค่าa.e พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯบนพื=นที*!,a`!,dc! 
ตารางฟุตประกอบไปดว้ยโดมทาํดว้ยทองคาํ, หอ้งa,dcc หอ้ง, หอ้งนํ= า!`d หอ้งสิ*งอานวยความสะดวกใน



 

 

พระราชวงัแห่งนี= คือสระวา่ยนํ=าจ านวน` สระคอกมา้ติดเครื*องปรับอากาศสาหรับมา้เพื*อแข่งโปโลขององค์
สุลต่านจ านวน`nn ตวัโรงจอดรถขนาดจุaan คนัหอ้งจดังานเลี=ยงที*สามารถจุคนไดถึ้งe,nnn คนและสุเหร่าที*จุ
คนไดa้,`nn คนพระราชวงัแห่งนี= ยงัเป็นที*เกบ็เหล่าบรรดารถหรูที*พระองคส์ะสมอีกดว้ย 
จากนั=นนาํท่านชม พิพิธภณัฑ ์Malay Technology ชมการจาลองรูปแบบการใชชี้วิตและจดัแสดงขา้วของ
เครื*องใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั=นนาํท่านชม Brunei’s Arts and Handicraftใหท่้านไดช้มศิลปะการทอผา้
โบราณของบรูไนมีลวดลายประณีตสวยงามแมว้่าปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเจริญขึ=นมากแต่คนบรูไนกย็งัอนุรักษ์
ศิลปะการทอผา้ที*เป็นเอกลกัษณ์ของชาติเอาไวแ้ละมีการจดัการเรียนการสอนทอผา้ขึ=นในที*นี*ดว้ย 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
 จากนั=นนาํท่านชม พิพิธภณัฑ ์Brunei Maritime ซึ*งท่านจะไดรั้บชมเส้นทางการล่องเรือขนสินคา้วตัถุโบราณ

ของจีนเวียดนามและไทยอาทิเช่นภาชนะกระเบื=องเคลือบหมอ้ไหเป็นตน้เพื*อนาํมาแลกเปลี*ยนกบัสินคา้
ทอ้งถิ*นของประเทศบรูไนอาทิเช่นเครื*องเทศเครื*องหวายแป้งสาคูเป็นตน้และใหท่้านไดท้ราบถึงประวติั
ความสมัพนัธ์อนัยาวนานของประเทศบรูไนกบันานาประเทศ  จากนั=นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ= งที*ยายา่ซนัคอม
เพลก็ซ์เป็นแหล่งช็อปปิ= งที*สาคญัใจกลางเมืองบรูไนมีทั=งสินคา้พื=นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและ
เครื*องประดบัราคาแพงหลงัจากนั=นนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื*อนาท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 
 

เดินทางกลบั 

หลงัจากนั=นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบรูไน “เหิรฟ้าสู่ประเทศ ไทย ” โดยสายการบินรอยลั บรูไน 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45  ชม. /รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเครื*องบิน )  
 ( สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภูมิ )  ดว้ยเที*ยวบิน   BI519   18.40 – 20.25 

 

***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 THB / ทริป / ต่อท่าน (รวม�

วนั)*** 
ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

 

**บริการแจกนํ=าดื*มวนัละ 1 ขวด ** 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี*ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 

*** กรณีคณะออกเดินทางได*้** 
a. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ a! ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 



 

 

!. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ a` ท่าน ขึ=นไป ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์) 
u. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ a! ท่าน **ไม่ออกเดินทาง** 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. บริษทัฯสงวนสิทธิk ที*จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมือง
ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิk ในการที*จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที*
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน , จลาจล , การล่าชา้หรือยกเลิกของเที*ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิk ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที*ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี*ยนแปลงได ้  ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บั
ภาวะอากาศ   และ  เหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที*ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาคญั ) 
4. บริษทัฯ  สงวนสิทธิk ในการเปลี*ยนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีที*คณะไม่ครบจาํนวน  10  ท่านทางบริษทัฯ  สงวนสิทธิk ในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7  วนัก่อนการเดินทาง 
6. เมื*อท่านทาํการซื=อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของ
หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีที*ลูกคา้ตอ้งออกตัvวโดยสารภายในประเทศ   กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที*ของบริษทัฯ  ก่อนทุก
ครั= ง   มิฉะนั=นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั=งสิ=น 
 

อตัราบริการนี'รวม 

1. ค่าตัvวโดยสารเครื*องบินไป - กลบั ชั=นประหยดั ที*ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่า
ภาษีนํ=ามนัเชื=อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี*ยนระดบัชั=นที*นั*งจากชั=นประหยดัเป็นชั=นธุรกิจ โดย
การชาํระเงินเพื*ออพัเกรดตอ้งกระทาํที*เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั=น 



 

 

2. ค่าโรงแรมที*พกัตามรายการที*ระบุ (สองท่าน ต่อ หนึ*งหอ้ง) ** ในกรณีที*ท่านจองหอ้งพกัแบบ  
TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที*นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ  TRIPLE ได ้ทาง
บริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ 
4. ค่าอาหารและเครื*องดื*มตามรายการที*ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที*ยวตามรายการที*ระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื*อนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราบริการนี'ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที*นํ=าหนกัเกินกวา่ที*สายการบินกาํหนด   30  กิโลกรัม / ท่าน ส่วนเกิน
นํ=าหนกั เงื*อนไขตามสายการบินกาํหนด 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าเครื*องดื*ม , ค่าอาหารที*สั*งเพิ*มเอง , ค่าโทรศพัท ์, 
ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4. ค่าอาหารที*ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าทาํใบอนุญาตที*กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่า  Visa  On  Arrival  สาํหรับผูที้*ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย  35 USD  ต่อท่าน 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ*ม  7%  หกั  ณ  ที*จ่าย  3 % 

8. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ต่อท่านละ 500 THB  ต่อ / ทริป / ต่อท่าน
(รวม u วนั) * 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื=อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื*องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล
เพิ*มเติมกบัทางเจา้หนา้ที*บริษทัได ้** 
- เบี=ยประกนัเริ*มตน้  370  บาท  [ ระยะเวลา  5-7  วนั ] 
- เบี=ยประกนัเริ*มตน้  430  บาท  [ ระยะเวลา  8-10  วนั ] 
- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที*มีอายมุากกวา่  16  หรือนอ้ยกวา่  75  ปี 



 

 

- ค่ารักษาพยาบาล  2  ลา้น , รักษาต่อเนื*อง  2  แสน , เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  3 ลา้น
บาท 
- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที*มีอายนุอ้ยกวา่  16  หรือมากกวา่  75  ปี 
- ค่ารักษาพยาบาล  2  ลา้น , รักษาต่อเนื*อง  2  แสน , เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  1.5  ลา้น
บาท 
 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30  วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ  10,000  บาท  
(ที*นั*งจะยนืยนัเมื*อไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั=น )   หากตอ้งยื*นวซ่ีาตอ้งเตรียมเอกสารยื*นวซ่ีาให้
เรียบร้อยภายใน  2-3  วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต่ากวา่  7  วนัทาํการ) 
2. การชาํระค่าทวัร์ส่วนที*เหลือทางบริษทัฯ  จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  ท่านควร
จดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกาํหนดเนื*องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที*
พกัและตัvวเครื*องบินมิฉะนั=นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  30  วนั คืนค่าใชจ่้ายทั=งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  15-29  วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ  10,000  บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่  15  วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิk เกบ็ค่าใชจ่้ายทั=งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารที*ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย  และ  ทางบริษทัฯ  เป็นผูย้ื*นวซ่ีาให ้  เมื*อผลวี
ซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ในการคืนค่ามดัจาํทั=งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธิk ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั=งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะ
เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที*บริษทัฯกาหนดไว ้ ( 10  ท่านขึ=นไป )  เนื*องจากเกิดความเสียหายต่อ
ทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื*นที*เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ  ที*เกิด
จากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซึ้*งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทั
ฯ  จะพิจารณาเลื*อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั=งนี= ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที*ไม่



 

 

สามารถเรียกคืนได ้  เช่น  ค่าตัvวเครื*องบินค่าหอ้ง   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที*สถานทูตฯ  เรียกเกบ็   
และค่าใชจ่้ายอื*นๆ  ที*เกิดขึ=นตามจริง  ในกรณีที*ไม่สามารถเดินทางได ้
7. กรณียื*นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต  (วซ่ีาไม่ผา่น)  และท่านไดช้าํระค่าทวัร์
หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้  แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk ในการหกั
ค่าบริการยื*นวซ่ีา , ค่าวซ่ีา  และค่าใชจ่้ายบางส่วนที*เกิดขึ=นจริงเป็นกรณีไป  (อาทิ กรณีออกตัvว
เครื*องบินไปแลว้  หรือ ไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้)  ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิk ในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงที*เกิดขึ=นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัvวโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ในการ ไม่คืน
ค่าทวัร์ทั=งหมด 
9. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้  เนื*องจากผูเ้ดินทางท่านอื*นในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา 
หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk ในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงที*เกิดขึ=นแลว้
กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้  เนื*องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที*
ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษทัของสงวนสิทธิk ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั=งหมด 
 

เรื�องตั,วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั  หากตอ้งการเคลื*อนวนั
เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที*สายการบิน  และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็และการจดัที*
นั*งของกรุ๊ป เป็นไป  โดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ* งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัvวเครื*องบินไปแลว้  ( กรณีตัvว  REFUND  ได ้
)  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  REFUND  ตามระบบของสายการบินเท่านั=น 
2. ทางบริษทัไดส้าํรองที*นั*งพร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัvวเครื*องบินแลว้   หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk การเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตัvวเครื*องบิน ซึ* งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ  
1,000 – 5,000  บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
3. หากตัvวเครื*องบินทาํการออกแลว้   แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk เรียก
เกบ็ค่าใชจ่้ายตามที*เกิดขึ=นจริง 
 



 

 

เรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี*ยว  
( Single ) และหอ้งคู่ ( Twin / Double ) และ  หอ้งพกัแบบ  3  ท่าน / 3  เตียง ( Triple Room ) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ  3  ท่านจาํนวนไม่มากนกั   จึงขอสงวน
สิทธิk ในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. กรณีที*มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ=นมากและหอ้งพกัใน
เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิk ในการปรับเปลี*ยนหรือยา้ยเมืองเพื*อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 


