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 ** กรุงเทพฯ – บรูไน 19 NOV 2019 ** 
(สนามบิน สุวรรณภูมิ – สนามบิน บรูไน) BI514   13.30 –17.15 

“ถ่ายรูป มสัยดิทองคาํ เจมส์ อาร์ อสัซานสั โบลเกียห์” 
“ชมสะพาน RIPAS Bridge” “ ถ่ายรูป Water Village ”  

“มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien”  “ Dinner *อาหารอินโดนีเซีย* 
“ เยีIยมชม Silver Jubilee Park และเขา้ทีIพกั ”  
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AL-AFIAH HOTEL 

or   JUBILEE HOTEL    
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รับประทานอาหารเชา้ทีIโรงแรม 
เดินทางไปยงัสนามบิน บรูไน  

 (BI 421  20 NOV  BWN – SIN  09.15 – 11.20 ) 
 “ รับประทานอาหารทีI MOOI CHIN (ขา้วมนัไก่)”  “เยีIยมชม Merlion” 

 “ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์”“ ชอ้ปทีI Duty Free & Orchard Road ”  
“เดินทางไปขึ]นเรือ Dream Cruises” 
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“ ลงเรือ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบิน  ซางฮี สิงคโ์ปร์ 
(สนามบินซางฮี  สิงคโ์ปร์– สนามบินสุวรรณภูมิ) 
( TG 414 22 NOV SIN – BKK 15.55 – 17.15 )  
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วนัแรก 
วนัที�- 

กรุงเทพฯ – บรูไน   
“ถ่ายรูป มัสยิดทองคาํ เจมส์ อาร์ อสัซานัส โบลเกยีห์” “ชมสะพาน RIPAS Bridge” 

“ ถ่ายรูป Water Village ” “มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien”  “ Dinner *อาหารอนิโดนีเซีย* 
“ เยี�ยมชม Silver Jubilee Park และเข้าที�พกั ” 

นัดพบ และ 
ออก

เดนิทาง 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ทีIของบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง  ณ  เคาน์เตอร์ สายการบินรอยลั บรูไน  แอร์ไลน์   ชั]น  4  ประตู
ทางเขา้ทีI  9   
แถว  U   “เหิรฟ้าสู่บรูไน”  โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์   เทีIยวบินทีI  BI 514  (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 02.45 ชม. / รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเครืIองบิน )   เดินทางถึงสนามบิน Brunei 

International Airport  ประเทศบรูไน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
จากนั]นนาํท่านแวะถ่ายรูป มสัยดิทองคาํ  Jame Asr Hassanil Bolkiah ในบรรยากาศตอนพลบคํIา ซึI ง
นบัเป็นวิวทีIสวยงามอยา่งมากไปถ่าย  มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ]นในโอกาสฉลอง op ปี 
แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยดิทองคาํแห่งนี] เป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และมี
สถาปัตยกรรมสวยงามทีIสุดในบรูไนโดยมีการนาเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัIวโลกอาทิ
เช่นหินอ่อนจากประเทศอิตาลี แชนเดอเลียร์ทองคาํแทข้นาดใหญ่ทีIสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็น
ตน้ เริIมก่อสร้างในปี rstu แลว้เสร็จในปี rssv ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์o หอ้งแยกชาย หญิง,
โดมทองคาํจาํนวน os อนั บนัไดทางขึ]น os ขั]น โคมไฟ os ดวงเพืIอเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน
หรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮจัญีฮสัซานลัโบลเกียห์มูอิซซดัดินวดัเดาละห์ซึIงเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองคที์I
osองคปั์จจุบนัของบรูไน 

 



 

 

จากนั]นนาํท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบ
กาวนั สร้างขึ]นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลีไซฟุดดินซึIงเป็นมสัยดิประจาพระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธิ
บดีองคที์IotของบรูไนซึIงเป็นพระราชบิดาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคที์Iosองคปั์จจุบนัภายในมสัยดิ
ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบื]องสีอยา่งเรียบง่ายเหมาะสมสาหรับสถานทีIในการสวดมนตข์อพร
และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยดิแห่งนี] เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
แบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre 
Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธี
มาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหนึIงมสัยดิแห่งนี]ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุ์ไมน้านาชนิดซึIงเป็น
สัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิทีIสวยงามมากทีIสุดแห่งหนึIงของโลก  

“ Dinner *อาหารอินโดนีเซีย* 
“จากนั]นนาํท่านเยีIยมชม Silver Jubilee Park และเขา้ทีIพกั ”  
สวนสาธารณะซิลเวอร์จูบิลี เป็นแหล่งท่องเทีIยวทีIสาํคญัอีกแห่งใน กวัลาเบไลต ์สวนสาธารณะซิลเวอร์จูบิลี 
ตั]งอยูท่่ามกลางทศันียภาพทีIน่าประทบัใจใน บรูไน 

เยน็ จากนั]นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีIพกั  พกัทีI  Al-Afiah Hotel  / Jubilee Hotel OR SIMILAR   

 วนัที�สอง 
วนัที� - 

บรูไน – สิงคโปร์  “ รับประทานอาหารทีI MOOI CHIN (ขา้วมนัไก่)”  “เยีIยมชม Merlion” 
 “ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์”“ ชอ้ปทีI Duty Free & Orchard Road ” “เดินทางไปขึ]นเรือ Dream Cruises” 

 รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
เดินทางไปยงัสนามบิน บรูไน  

 (BI 421  20 NOV  BWN – SIN  09.15 – 11.20 ) 
ออกเดินทาง สู่สิงคโปร์  มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

ถึงสนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  มีมคัคุเทศกท์อ้งถิIน
พร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ จากนั]นนาํท่านชมความงดงามของเมืองสิงคโปร์ใหท่้านไดพ้บกบัสัญลกัษณ์
ของสิงคโปร์ MERLION หรือ สิงโตพ่นนํ]า ตั]งอยูที่Iอ่าวมารีน่าใหท่้านไดบ้นัทึกภาพเป็นทีIระลึก นาํท่าน
เดินทางต่อไปยงั ยา่นไชน่าทาวน์ ในสิงคโปร์นั]น เป็นยา่นเด่นยอดนิยมสาํหรับนกัท่องเทีIยวทีIมาเทีIยว
ประเทศสิงคโปร์มากๆ ภายในยา่นไชน่าทาวน์ตามตรอกซอยถนนคนเดินนั]น ก็จะมีบริเวณทีIเป็นตลาดนดั
ใกล้ๆ กบัทางขึ]นมาจากรถไฟฟ้าใตดิ้น โดยเคา้จะมีขายของกระจุกกระจิก ของทีIระลึกแบบถูกๆไปจนถึง
แบบแพงๆ ทาํใหลู้กคา้ส่วนใหญ่นิยมซื]อสินคา้จากทีIนีIเป็นของฝาก    



 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   ณ MOOI CHIN RESTAURANT   (ขา้วมนัไก่) 

 นาํท่านเดินทางต่อไป  ช้อปที�  Duty Free & Orchard Road  พบกบัสินคา้ชั]นนาใหท่้านไดเ้ลือกซื]อ
มากมายอาทินา้หอม,เสื]อผา้,เครืIองสาอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เครืIองประดบั, ของฝาก เป็นตน้ 

 ถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั]นนาและสินคา้หลากหลายอาทิเซ็นเตอร์พอ็ยท,์โรบินสัน,ลกั

กี]พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ] งเซ็นเตอร์เป็นตน้ใหท่้านชอ้ปปิ] งสินคา้มากมายจากทัIว
โลกไม่วา่จะเป็นเสื]อผา้แบรนดเ์นมชั]นนาต่างๆเครืIองใชไ้ฟฟ้าขนมขบเคี]ยวของฝากของทีIระลึกของเล่น
เดก็ต่างๆมากมาย   

               เมืIอไดเ้ลวาอนัสมควรแลว้  นาํท่านเดินทางไปขึ]นเรือ Dream Cruises”  

rs.�� น เช็คอินลงเรือ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina สิงคโปร์ 

 
Genting Dream ขอเชิญท่านสมัผสัความหรูหราอลงัการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเทีIยวในฝันทีIเสมือน
ล่องลอยอยูบ่นสรวงสวรรค ์กบัการล่องเรือสาํราญขนาดใหญ่ พรัIงพร้อมดว้ยสิIงอาํนวยความสะดวกทีI
สามารถตอบโจทยใ์หทุ้กท่านอยา่งครบครัน Genting Dream จะเนรมิตใหว้นัพกัผอ่นของท่านเป็นวนัทีIพิเศษ
สุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทบัใจใหท่้านและครอบครัวอยา่งมิรู้ลืม… 

เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่น่านนํ]าสากล  มุ่งหนา้สู่   เป็นเมืองชายฝัIงทะเล

ในเขต ประเทศมาเลเซีย 



 

 

 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล Y ชั�วโมงก่อน
เรือออกเดนิทาง หลงัจากนัZนท่านสามารถ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารหลกั จากที�โชว์อยู่บนบัตร  
Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทาน ที� 
ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ  ได้ตามอธัยาศัย หลงัจากนัZนชมการแสดงที�ห้องโชว์ หลกั 
(ท่านที�จะชมโชว์ จะต้องทําการจองรอบโต๊ะที�Box Office ซึ�งตัZงอยู่โซน LobbyชัZน e) และดนตรีสดตามบาร์
ต่างๆทั�วทัZงลาํเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศัย(หลงัจากเรือล่องออกสู่น่านนํZาสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด
ให้บริการรวมทัZงในส่วนของคาสิโนอกีด้วย)  
           ทา่นสามารถรบัประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี� 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึงตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสําราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึงตั �งอยูท่ีชั �น 7 และ ชั �น 8  
 

 

 
 

Genting Dream  เรอืสําราญในตระกลูของ Dream Cruise สรา้งขแึละนําลงทะเลลอ่งในปี 
2016 มคีวามใหญโ่ตถงึ 150,659 ตนั มคีวามสงูถงึ 19 ช ั�นและจผุูโ้ดยสารท ั�งหมด 3,352 คน
และลกูเรอือกี 2,016 คน มจีาํนวนหอ้งพกัท ั�งหมด 1,674 หอ้งและ หอ้งพกัแบบสวที 142 หอ้ง 
เพื�อใหต้อบสนองความตอ้งการของ ลกูคา้ในทกุระดบันอกจากความใหญแ่ละความจแุบบ
อลงัการแลว้ยงัมาพรอ้มกบั ความบนัเทงิและรา้นอาหารมากมายใหค้ณุไดล้ ิ�มลองแบบนบัไม่
ถว้นเลยทเีดยีว 



 

 

 
กจิกรรมบนเรอื 

 
วนัที�  3       

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอยา่งอิสระไดต้ามหอ้งอาหารทีIเรือเตรียมไวใ้ห ้ดงันี� 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึงตั �งอยู ่บนชั �น 16 
ของเรอืสําราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง
ตั �งอยูท่ีชั �น 7 และ ชั �น 8 ของเรอื 

 

เรือจอดทีI ท่าเรือ พอร์ท ดิคสนั อ่าวมะละกา  ประเทศมาเลเซีย สาํหรับท่านทีIทาํการจองทวัร์บน
ฝัIงกบัทางเรือ พนกังานจะแจง้เวลาจากเรือและสถานทีIนดัพบบนเรือ  ส่วนท่านทีIสะดวกเดินทาง
ท่องเทีIยวเองสามารถลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด r ชัIวโมง  ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ท ดิคสนั จะมี
บริการ แทก๊ซีI จากท่าเรือเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ท่านใดทีIไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกบักิจกรรม
ต่างๆทีIทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั]งวนัโดยสามารถดูไดจ้าก Dream Daily ตารางกิจกรรมทีIท่าน
จะไดรั้บในแต่ละวนัทีIหอ้งพกัของท่าน 
มะละกา ในอดีตเป็นเมืองท่าสาํคญัทีIเติบโตจนกลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ เนืIองจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือคา้ขายระหวา่งชาติตะวนัตกและตะวนัออก ต่อมามะละกาไดต้กเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวนัตกทั]งโปรตุเกส, เนเธอร์แลนด ์และองักฤษ อาคารในมะละกาจึงมีลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมทีIผสมผสานระหวา่งศิลปกรรมทอ้งถิIนกบัเจา้อาณานิคมนั]น ๆ ซึI งในปัจจุบนัได้



 

 

กลายมาเป็นแหล่งท่องเทีIยวทีIน่าสนใจ หลงัจากนั]น มะละกา ไดถู้กขึ]นทะเบียนเป็นมรดกโลก
อยา่งเป็นทางการ เมืIอวนัทีI �u กรกฏาคม oppr  เนืIองจากสถาปัตยกรรมและวฒัธรรมทีIไม่ซํ]าใคร 

   

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ทีIทางเรือไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้

 
เรือล่องออกจากท่าเรือ พอร์ท ดิคสนั ประเทศมาเลเซยี  

**เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 
เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา กระเป๋า 
เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือใหพ้นักงานนําลงไปทีทา่เรอืในวันรุง่ข ึ�น 

(สิ�งของที�ทา่นจาํเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 
*ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีหนา้หอ้งพัก * 

วนัที� 4         



 

 

เชา้ 
 
 
 
 
 

12.00 น 
. 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี� 
 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึงตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสําราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึงตั �งอยูท่ีชั �น 7 และ 

ชั �น 8 ของเรอื 
 

เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมารน่ีาเบย ์ครสูเซนเตอรป์ระเทศสงิคโปร ์หลงัจากทกุทา่น
ลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง 
หลงัจากนั�น เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
เชค็เอา้ทแ์ละเดนิทางสูจ่ดุหมายตอ่ไป 

(มรีถรับจากทา่เรอื Marina สง่สนามบนิชางฮ)ี ออกเดนิทางกลบัประเทศไทย 
โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทียวบนิที TG 414   15.55 – 17.15   
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

แบบห้องพกั 
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ 

(พกั 2 ท่านต่อห้อง) 
เดก็อายุตํ�ากว่า 12-2 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดก็อายุตํ�ากว่า 2 ปี 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 

พกัเดี�ยว 

หอ้งพกัแบบไม่มีหนา้ต่าง 19,888 18,288 9,888 14,000 
หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่าง 22,888 21,288 12,888 17,000 
หอ้งพกัแบบมีระเบียง 24,888 23,288 14,888 19,000 

 

*** อตัรานีZรวม *** 
1. หอ้งพกับนเรือสาํราญ  2  คืน (ตามแบบหอ้งพกัทีIท่านไดท้าํการชาํระเงินมา) 
2. หอ้งพกัโรงแรมทีIบรูไนท ์(ระดบั 3 ดาว)  1 คืน ,   
3. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั 
4. ค่าตั�วเครืIองบินชั]นประหยดั กรุงเทพ-บรูไนท-์ สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
5. ค่าขนส่งกระเป๋าโดยสาร ซึI งสายการบินมีบริการ นํ]าหนกัไม่เกิน  30 กิโลกรัม หากนํ]าหนกัหรือจาํนวน

ของกระเป๋าเกินกวา่ทีIกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินทีIเคาน์เตอร์เชค็อิน 
6. อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ, ทวัร์ทีIบรูไนท ์ 

และ สิงคโปร์ (รายละเอียดตามระบุในรายการ) 



 

 

7. เจา้หนา้ทีIบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีIเสียชีวติ (สาํหรับผู ้

ทีIอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่ารักษาพยาบาลเนืIองจากอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูที้Iอายไุม่เกิน 70 ปี) 

 
*** อตัรานีZไม่รวม *** 
 

1. ภาษีท่าเรือ  สิงคโปร์ – พอร์ทคิตสนั – สิงคโปร์   THB 1,800  

2. ภาษีนํ]ามนัเชื]อเพลิงของสายการบิน THB 1,100 
3. ค่าทิปพนกังานบนเรือ หอ้งไม่มีหนา้ต่าง - หอ้งมีระเบียง ท่านละ 42 SGD /หอ้งพาเลสสูทขึ]น

ไป ท่านละ 52 SGD (ชาํระบนเรือ) และ เดก็อาย ุ4-12 ปี ท่านละ USD 22 / ต่อท่าน  
 (ซึI งเป็นธรรมเนียมสาํหรับการล่องเรือสาํราญ  

4. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิIนสิงคโปร์ ท่านละ 10 SGD/ต่อท่าน 
5. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิIนบรูไนท ์ท่านละ 10 USD/ 300 บาท  ต่อท่าน 
6. ค่าทวัร์เสริมบนฝัIงตามเมืองต่างๆ ทีIเรือจอด 
7. ค่าอาหารพิเศษทีIท่านสัIงเพิIมเติมกบัทางเรือ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิIม 7 เปอร์เซ็นต ์และภาษีหกั ณ ทีIจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
9. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ 
10. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืIนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเครืIองดืIม ฯลฯ 

 

เงื�อนไขการจอง 

ชําระเตม็จํานวนทนัท ีหลงัจากได้รับการยืนยนัห้องพกั 
ยกเลกิหลงัการยืนยนัและชําระเงินแล้ว เกบ็ค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

ขอสงวนสิทธิ|ในการเปลี�ยนแปลงราคา ทัZงนีZขึZนอยู่กบัระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ 
 

 



 

 

 

เงื�อนไขการใช้บริการ 
1. ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั}วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ

เพื�อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทุกครัZง มิฉะนัZนทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัZงสิZน 
2. การชําระค่าบริการ 
    2.1 กรุณาชําระเตม็จํานวนเนื�องจาก ราคาโปรโมชั�นมีห้องพกัในจํานวนจํากดั 
3. การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลงัจากมีการชําระเงิน 

3.1    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ|  เก็บค่าใช้จ่ายทัZงหมด เนื�องจากเกิดความเสียหาย
ต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที�เกิด
จากการยกเลกิของท่าน 

3.2   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 
จะพิจารณาเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัZงนีZท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถ
เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั}วเครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย
อื�นๆที�เกดิขึZนตามจริง ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได้ 

3.3   กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทัZงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|ที�จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัZงสิZน 

สําคญั!! บริษัท ทําธุรกจิเพื�อการท่องเที�ยวเท่านัZน ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเที�ยวโดยผดิ
กฎหมายและในขัZนตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึZนอยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที�เท่านัZน ลกูค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ ได้ทัZงสิZน 
3.4  เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง 

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ| ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัZงสิZน 
 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั�วโดยสารเครื�องบนิ, 

ค่าธรรมเนียมของตั�วและภาษีนํ (ามัน และอื�นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั(ง 



 

 

 


