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** Hari Raya ** 1  !!!!

26 – 28 May 2020 
 

จาํนวน 
 

ราคาผูใ้หญ่ 

 
 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 คน) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ่) 

มีเตียงเสริม 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
( พกักบัผูใ้หญ่ 2 คน ) 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

ราคาทารก 
 ไม่เกิน  2  ปี 

 

ราคาพกัเด่ียว 
 เพิม่ท่านละ 

 

45 
ท่าน 

 

19,888 
 

17,700 
 

16,900 
 

15,900 
 

4,500 
 

4,500 
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Airbus A320 

 

Day Program T B L D HOTEL 

 

 

1 

กรุงเทพฯ – บรูไน 

(สนามบิน สวุรรณภมูิ – สนามบิน บรูไน) 

BI514   13.30 –17.15 

ตลาดกลางคืนกาดอง - Dinner and Check-in Hotel. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

BI 514 

Airbus A320  

 

The Centrepoint 

OR SIMILAR 
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เยี่ยมชมพระราชวัง Open House ของสุลต่าน 

08:00 – 11:00 น. 

เยี่ยมชมหมูบ่้านริมน ้าและทวัร์ซาฟารีแม่น ้าป่าชายเลน 

หยุดถ่ายรูปที่ Omar Ali  Saifuddin 

หยุดถ่ายรูปที่มัสยิด Jame 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

The Centrepoint 

OR SIMILAR 
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ซิตี ทวัร์ - เยี่ยมชม Open Market 

เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรม 

เยี่ยมชม Royal Regalia - เยี่ยมชม Empire Hotel 

ขับรถผ่าน Crystal Arch ที่ Jerudong  Park 

(สนามบินบรูไน – สนามบินสวุรรณภมูิ) 

BI519   18.30 – 20.15 
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Airbus A320 
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วนัแรก 
 

กรุงเทพฯ – บรูไน 
(สนามบิน สุวรรณภมิู – สนามบิน บรูไน)   BI514   13.30 – 17.15 

ตลาดกลางคืนกาดอง - Dinner and Check-in Hotel. 
 
 

นดัพบ และ 
ออกเดินทาง 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ
และตรวจเอกสารการเดินทาง  ณ  เคาน์เตอร์ สายการบินรอยลั บรูไน  แอร์ไลน์   ชั้น  4  ประตูทางเขา้ท่ี  9   
แถว  U   “เหิรฟ้าสู่บรูไน”  โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์   เท่ียวบินท่ี  BI 514  (ใชเ้วลาบินประมาณ 
02.45 ชม. / รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน )   เดินทางถึงสนามบิน Brunei International 

Airport  ประเทศบรูไน ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  /  เยีย่มชม ตลาดกลางคืนกาดอง  / 
รับประทานอาหารคํ่า   เยีย่มชม ตลาดกลางคืนกาดอง - Dinner and Check-in Hotel. 
นาํท่านเดินทางไปยงั ตลาดกลางคืนกาดอง  ตลาดกลางคืน  Gadong Night Market   ตลาดไนทม์าร์เก็ต
ตลาดนดัท่ีเป็นท่ีนิยมที่สุดของบรูไน   ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของรับประทานเล่นตามร้านคา้ขา้งทางตลอด
ฝ่ังของแม่นํ้ า   มีเมนูหลากหลายให้เลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่  สะเตะ๊  บะหม่ีผดั  และ  บาบีควิทะเล   ให้ทกุ
ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศของแม่นํ้ าและล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน   เม่ืออ่ิมแลว้ยงัมีห้างสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกล
ให้ทุกท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลากหลายทั้งสินคา้พื้นเมืองและของแบรนดเ์นมต่างๆ 

 
 

เยน็ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  พกัท่ี  The Centrepoint  OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีสอง 
 

เยีย่มชมพระราชวงั  Open House  ของสุลต่าน  08:00 – 11:00 น. 
เยีย่มชมหมู่บา้นริมนํ้าและทวัร์ซาฟารีแม่นํ้าป่าชายเลน  หยดุถ่ายรูปท่ี  Omar Ali Saifuddin - หยดุ

ถ่ายรูปท่ีมสัยดิ  Jame  ทวัร์กลางคืนของ  Bandar + ข่ีสกตูเตอร์ 
 รับประทานอาหารเชา้   ณ   ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงั   พระราชวงั  Open House   เพื่อเขา้เยีย่มชมพระราชวงั   Open House   ของสุลต่าน  
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สมเด็จพระราชาธิบดีฮสัซานลั  โบลเกียห์  สุลต่านแห่งบรูไน  และ  พระชายา  พร้อมดว้ยพระราชวงศอ่ื์นๆ 
ทรงเปิดให้ประชาชนเขา้ถวายพระพร   เน่ืองในเทศกาลฉลองวนัฮารีรายอ อีดิล ฟิตรี โดยมีประชาชนนบัพนั
ตลอดจนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้เยีย่มชมพระราชวงัและจบัมือแลกเปล่ียนทกัทายกนั   เน่ืองในเทศ
การฮารีรายอ  ตวัเลขล่าสุดท่ีประชาชนเขา้ถวายพระพรและเยีย่มชมพระราชวงัตลอดทั้ง  3  วนัของเทศกาลฮารี
รายอมีมากกวา่  100,000  คนแลว้  สมเด็จพระราชาธิบดี  และ  พระราชวงศ ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารและ
จบัมือกบัประชาชนท่ีเขา้ถวายพระพรและเยีย่มชมพระราชวงั นอกจากประชาชนชาวบรูไนท่ีเขา้ถวายพระพร
แลว้ ยงัมีคณะผูแ้ทนจากสิงคโปร์  นกัการทูต  และ  ชุมชนธุรกิจชาวจีนอีกดว้ย 
เทศกาลฮารีรายออีดิลฟิตรี   เป็นงานฉลองหลงัจากการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน   ซ่ึงเป็นงานเฉลิมฉลองท่ี
สาํคญัในรอบปีของชาวมุสลิม  
 

 

ออกเดินทางจากโรงแรม เพือ่ไปยงั พระราชวงัเพื่อเขา้ร่วมงาน ฮารีรายอ 
มุ่งหนา้ไปยงัพระบรมมหาราชวงั   ระหวางทางเราจะเจอประชาชนท่ีมาร่วมงานน้ีอยา่งมากมาย ผูค้นท่ีมา
ร่วมงานนั้นมาจากหลากหลายประเทศทัว่โลก  เพราะพระราชวงัแห่งน้ีเปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ชมเพียง  3  วนั 
ต่อปีเท่านั้น  พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  พระราชวงันูรูล อิมาน ที่กรุงบนัดาร์เซอรี
เบอกาวนั พระราชวงัแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นพระราชวงัสาํหรับพกัอาศยัของครอบครัวเด่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ในแง่ของพื้นท่ีใชส้อยท่ีมีมากกวา่ 200,000 ตารางเมตร  สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี  2527 ดว้ยงบประมาณ
กวา่  1.5 พนัลา้นดอลลาร์  หรือราว  50,175 ลา้นบาท   ระหวา่งทางท่ีเราเดินทางเขา้ไปในพระราชวงั เราจะ
เห็นผูค้นมากมายมีกล่องเล็กๆ สีเหลือง  กล่องสีเหลืองน้ีเป็นของท่ีละลึก  และส่ิงของในกล่องนั้นจะไม่
เหมือนกนัทุกปี  ในปีน้ีก็เช่นกนั  การจดังานแบบน้ีมีการจดัข้ึนทุกปีเน่ืองจากเป็นการฉลองหลงัจากการถือศีล
อดในเดือนรอมฏอน  ซ่ึงเป็นงานเฉลิมฉลองท่ีสาํคญัในรอบปีของชาวมุสลิม   เราสามารถทกัทายทุกคนดว้ยคาํ
วา่  Happy Hari Raya  หรือ  Selamat Hari Raya  เม่ือเราเดินทางมาถึงประตูทางเขา้งานแลว้   ทาํการ
ลงทะเบียนและรับ ตัว๋   ตัว๋ท่ีท่านไดรั้บมานั้นจะเป็นตัว๋ท่ีนาํไปรับของท่ีละลึก   เม่ือทุกท่านไดรั้บตัว๋เขา้งาน
เรียบร้อยแลว้  ภายในงานจะมีพื่นท่ีท่ีจดัเตรียมอาหารแบบปุฟเฟ่ตไ์วใ้ห้ทุกท่านไดร่้วมรับประทานอาหาร  ใน
ทุกๆ วนัจะมีผูค้นเขา้มาร่วมงานขั้นตํ่า  40,000  คน ต่อวนั ตลอด  3 วนัท่ีจดังานมีผูค้นมาร่วมงาน  รวมแลว้
มากกวา่  1  แสนคน ในการรับประทานอาหารทุกท่านจะไดรั้บจานท่ีมี ตราประทบัรอยลัทุกแผน่ และจานทุก
ใบท่ีเราไดรั้บนั้น จะมี เจา้หนา้ท่ี เช็ดทาํความสะอาดทุกใบก่อนท่ีเราจะไดรั้บ  อาหารภายในจะมีหลากหลาย
แบบ และเคร่ืองด่ืมหลากหลายรสชาติให้ท่านด่ืม  และยงัมีขนมหวานมากมายให้ท่าน ไดเ้ลือกชิม (อาหารและ
เคร่ืองด่ืม จะเป็นอาหารของ มุสลิมทั้งหมด)  เม่ือเรารับประทานอาหารเสร็จแลว้ นาํทุกท่านไปเขา้แถวเพื่อรอ
พบกบัราชวงศต่์อไป และ ในการเขา้แถวน้ีจะมีการ แยกระหวา่ง ชาย และ หญิง (ผูช้ายจะอยูด้า้นซ้าย และ 
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ผูห้ญิง จะอยูด่า้นขวา)  เพื่อเดินไปยงัจุดท่ีกาํหนด ในจุดท่ีกาํหนดจะมีท่ีนัง่สาํหรับท่าน เม่ือถึงเวลาจะมีการ เขา้
แถวและเดินไปยงัอีกห้อง เพือ่รอ และเม่ือถึงเวลา ทุกคนจะเดินเขา้แถวอีกคร้ัง เพือ่ไป รอจบัมือกบั พระราชาธิ
บดีฮสัซานลั โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน และ พระชายา  พร้อมดว้ยพระราชวงศอ่ื์น ๆ   เม่ือเรียบร้อยแลว้ รับ
ของท่ีละลึกและเดินมาท่ีประตูทางออก   ท่านจะไดรั้บของท่ีละลึกกล่องสีเหลือง  และ การ์ด ทีมี่รูปของ 
สุลต่าน  ท่านจะเห็นวา่ทุกคนท่ีไดร่้วมงาน จะมีความสุขและรู้สึกเป็นเกียรมากท่ีไดม้าร่วมงานและหลายอยา่ง
ท่ีไม่สามารถอธิบายได ้
 

 

 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 นาํท่านเดินทางต่อไป เยีย่มชมหมู่บา้นริมนํ้าและทวัร์ซาฟารีแม่นํ้าป่าชายเลน 
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ล่องเรือชมหมู่บา้นลอยนํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือ กมัปงไอเยอร์ ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ าบรูไน วา่กนัวา่มีคน
อาศยัอยูก่นัมาอยา่งยาวนานกวา่  1,300  ปี  เสน่ห์ของกมัปงไอเยอร์  คือ  ศิลปะการสร้างบา้นเรืองแบบพื้นนบั
พนัหลงั ปลูกสร้างอยูบ่นเสาคํ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางนํ้าน้ีมีทั้งบา้นพกัอาศยั   มสัยดิ 
โรงเรียน   สถานีอนามยั   สถานีตาํรวจ   ร้านคา้   ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน  ในช่วงปี ค.ศ. 1482  ถึง  ค.ศ. 
1524   กมัปงไอเยอร์เป็นศูนยร์าชการ   เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรูไน   เป็นท่าเรือท่ีสาํคญัของภูมิภาค 
เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก  จีน  กมัพชูา  และประเทศเพื่อนบา้นอ่ืนๆ กมัปงไอเยอร์
นบัเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมนํ้ าของประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด  พิเศษ!! นาํทุกท่านล่องเรือ  
River Safari   ชมบา้นเรือนสองฝ่ังแม่นํ้า เร่ือยยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่นํ้า   เพื่อชมความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของลิงจมูกยาว   สัตวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธ ์
นาํท่านแวะ หยดุถ่ายรูปท่ี  Omar Ali Saifuddin     แวะถ่ายรูป มสัยดิ โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน  Sultan Omar 

Ali Saifuddien Mosque          
 

                   
 

สุเหร่าท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองค์
ท่ี 28 สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1958 ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั  ริมแม่นํ้ าเคดายนั   เป็นศูนยร์วมจิต
วญิญาณของชาวมุสลิมในบรูไน   รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขดุกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพื้นนํ้ า
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สวยงามจบัตาอยา่งยิง่  (สุเหร่าไม่อนุญาตให้คนท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้)  ความงามของมสัยดิน้ีไดรั้บการเปรียบ
เปรยวา่เป็น มินิทชัมาฮาล                                                                  
นาํท่านแวะ หยดุถ่ายรูปท่ี ท่ีมสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah  

 
 

ท่ีอยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั มสัยดิแห่งน้ีถือวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
สถาปัตยกรรมที่ใช ้ไดร้ะบุวา่เป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตลอิ์ตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกช้ินเป็น
วสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีไม่วา่จะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเน้ือแขง็ชั้นเยีย่มจาก
เซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย   และท่ีสาํคญัยอดโดมใชแ้ผน่ทองคาํ
แท ้ ถึง  3.3  ลา้นแผน่  ความสูงของมสัยดิ  52 เมตร เรียกวา่สูงพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํน้ีอยา่ง
ทัว่ถึงไม่วา่คุณจะอยูแ่ห่งหนไหนในเมืองก็ตาม   การตกแต่งรอบมสัยดิก็เตม็ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ไมด้อก
นานาพรรณ   รวมถึงทะเลสาบขนาดยอ่มๆ  และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง  Mahligai  ลอยลาํอยูด่า้นหนา้  วา่
กนัวา่เรือลาํน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่านคมัภีร์อลักุรอ่านอีกดว้ย   มสัยดิน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอีกช่ือหน่ึงวา่ 
"มสัยดิทองคาํ"  เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใชท้องคาํถึง  3 ลา้น  3  แสนแผน่นัน่เอง   แวะถ่ายรูปพระราชวงั  
Istana NurulIman  หรือ  พระราชวงัหลงัคาทองคาํ  พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของ
ประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ีทาํเนียบรัฐบาลอีกดว้ย พระราชวงั   Istana  ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะ
แบบมาเลยแ์ละบรูไนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองคาํสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยห้องหับต่างๆถึง  1,788  
ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกวา่  350 คนั และนาํท่าน ทวัร์กลางคืนของ  Bandar +  ขี่สกูตเตอร์ 
รับประทานอาหารเยน็ท่ีพกัผอ่นในทอ้งถ่ิน 

เยน็ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  พกัท่ี  The Centrepoint  OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม 
ซิต้ีทวัร์ - เยีย่มชม Open Market – เยีย่มชมศูนยห์ตัถกรรม – เยีย่มชม  Royal Regalia 

เยีย่มชม  Empire Hotel  ขบัรถผา่น Crystal Arch ท่ี  Jerudong Park 
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 ( สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภมิู )   BI519   18.30 – 20.15 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางต่อไป ซิต้ีทวัร์ เยีย่มชม Open Market จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิง ยายา่ซัน คอม
เพลก็ซ์  ( YAYASAN COMPLEX )  เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีสาํคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา้พื้นเมือง,ของ
โบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง ศูนยก์ารคา้บริเวณกาดง้  GADONG SHOPPING MALL 
ก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีชาวบรูไนนิยมเลือกเป็นสถานท่ี พกัผอ่นสไตลค์นเมือง เพราะเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร 
ร้านคา้ โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือหากตอ้งการสมัผสับรรยากาศ ร้านคา้เลก็ ๆ สไตลเ์ก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย 
ๆ ก็สามารถท่ีจะเลือกเดินเล่นบริเวณกิวหลบั ( KIULUP ) ไดเ้ช่นกนั 
นาํท่านเดินทางต่อไป  เยีย่มชมศูนยห์ัตถกรรม Handicraft Center  

 
 ใหท้่านไดช้มศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไนมีลวดลายประณีตสวยงามแมว้า่ปัจจุบนัเทคโนโลยจีะเจริญขึ้น
มากแต่คนบรูไนก็ยงัอนุรักษศิ์ลปะการทอผา้ที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาติเอาไวแ้ละมีการจดัการเรียนการสอนทอผา้
ขึ้นในที่น่ีดว้ย 
 

นาํท่านเดินทางต่อไป เยีย่มชม Royal Regalia  พิพธิภณัฑ ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์  29  แห่งบรูไนและขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย
อาทิเช่นเคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจาก
ผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีพกัผอ่นในทอ้งถ่ิน 
 นาํท่านเดินทางขบัรถผา่น  Crystal Arch ท่ี  Jerudong Park               
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อนุสรณ์คริสตลั (CRYSTAL ARCH) เป็นเพชรจาํลองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อนุสาวรียท่ี์ทะยานข้ึนน้ีคือความยาว
ของตึกในเมืองและมีนํ้ าหนกัประมาณ  7 ตนั ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีทองขนาดจ๋ิวจาํนวนหลายลา้นช้ิน 
นาํท่านเดินทางต่อไปแวะ เยีย่มชม Crystal Arch โรงแรมดิ เอ็มไพร์ แอนด ์คนัทรี คลบั ตั้งอยูใ่นเขตเจนูดง
อนัร่ืนรมย ์ในทาํเลท่ีตั้งอนัโดดเด่นใจกลางกิจกรรมทางศาสนา , การพกัผอ่นริมชายหาด , การเท่ียวชมทิวทศัน์
ของบนัดาร์เสรีเบกาวนั ใจกลางเมืองอยูห่่างจากท่ีพกัไปเพียง  15 km  และเดินทางไปถึงสนามบินไดภ้ายใน  
20  นาที อีกทั้งยงัอยูใ่กล ้โรงแรมเอม็ไพร์ & คนัทรีคลบั , สวนนนัทนาการบูกิต ชานบนัดาร์, หาดเจรูดง อีก
ดว้ย 

 
 

เดินทางกลบั 

หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบรูไน 
“เหิรฟ้าสู่ประเทศ ไทย ” โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์   (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45  ชม. /

รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน )  ( สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภมิู )  ดว้ย
เท่ียวบิน   BI519   18.30 – 20.15 
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จาํนวน 

 
ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 คน) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ่) 

มีเตียงเสริม 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 
( พกักบัผูใ้หญ่ 2 คน ) 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

ราคาทารก 
 ไม่เกิน  2  ปี 

 

ราคาพกัเด่ียว 
 เพิม่ท่านละ 

 

45 
ท่าน 19,888 17,700 16,900 15,900 4,500 4,500 

 

***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ ท่านละ 25 USD / ทริป / ต่อท่าน(รวม3วนั)*** 
ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

 

**บริการแจกนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน , จลาจล , การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ   และ  เหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาคญั ) 
4. บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน  10  ท่านทางบริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้าน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7  วนัก่อนการเดินทาง 
6. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ   กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ก่อนทุกคร้ัง   มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 



 
 

 
11 

 

อตัราบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง
และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชาํระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระทาํท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่าน ต่อ หน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ  TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 
ท่ีนอนเสริม +  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ  TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความ
เหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด   30  กิโลกรัม / ท่าน ส่วนเกินนํ้าหนกั เง่ือนไขตาม
สายการบินกาํหนด 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่า  Visa  On  Arrival  สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย  35 USD  ต่อท่าน 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม  7%  หกั  ณ  ท่ีจ่าย  3 % 
8. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อท่านละ 25 USD  ต่อ / ทริป / ต่อท่าน(รวม 3 วนั) * 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้  370  บาท  * ระยะเวลา  5-7  วนั + 
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- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้  430  บาท  * ระยะเวลา  8-10  วนั + 
- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า  16  หรือนอ้ยกว่า  75  ปี 
- ค่ารักษาพยาบาล  2  ลา้น , รักษาต่อเน่ือง  2  แสน , เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  3 ลา้นบาท 
- ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า  16  หรือมากกวา่  75  ปี 
- ค่ารักษาพยาบาล  2  ลา้น , รักษาต่อเน่ือง  2  แสน , เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  1.5  ลา้นบาท 

 

เงือ่นไขการสารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30  วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ  10,000  บาท  (ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือ
ไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น )   หากตอ้งยืน่วีซ่าตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าใหเ้รียบร้อยภายใน  2-3  วนัหลงัจากทาํการ
จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า  7  วนัทาํการ) 
2. การชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  30  วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  15-29  วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ  10,000  บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  15  วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย  และ  ทางบริษทัฯ  เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้  เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจาํนวนท่ีบริษทัฯกาหนดไว ้ ( 10  ท่านข้ึนไป )  เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ  ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯ  จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้  เช่น  ค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าหอ้ง   ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ  เรียกเก็บ   และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนตามจริง  ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
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7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู  (วซ่ีาไม่ผา่น)  และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้  แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า , ค่าวีซ่า  และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป  (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  หรือ ไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้)  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้  เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั  หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน  และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไป  โดยสายการบิน
เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้  ( กรณีตัว๋  REFUND  ได ้)  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  REFUND  ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2. ทางบริษทัไดส้าํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้   หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ  1,000 – 5,000  บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง 
3. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้   แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง 
 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  ( Single ) และ
หอ้งคู่ ( Twin / Double ) และ  หอ้งพกัแบบ  3  ท่าน / 3  เตียง ( Triple Room ) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ  3  ท่านจาํนวนไม่มากนกั   จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 


