
 

 

  

Brunei 
บรูไน สบาย...สบาย 
โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (BI) 

3 วนั 2 คนื 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
- ชมความงามของมสัยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  
- ชมหมูบ่า้นกลางน า้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก Kampong Ayer 

- ผา่นชมพระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก Istana Nurul Isman 

- สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว ทีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 

 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X ✈ 🍽 
Orchid Garden Hotel  ระดบั 

4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 

มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ ์
Islamic Gallery-พพิธิภัณฑ ์Royal Regalia - 
มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมู่บา้นกลางน ้า - 
ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

🍽 🍽 🍽 
Orchid Garden Hotel  ระดบั 

4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 

Tamu Market - ผา่นชมพระราชวังสลุตา่น Istana 
Nurul Iman - พพิธิภัณฑ ์Malay Technology – 
Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime 

- ชอ้ปป้ิงยายา่ซันคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  

หมายเหตุ : ยงัไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 12 USD/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

 จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิีชวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรือ อาหาร

พืน้เมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 

  ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - 
มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 

 

 
 จากนัน้น าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่าน

องค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมัสยิดแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีสุ่ดในบรูไน โดยมีการน าเขา้

วัสดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอติาลี, แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ทีสุ่ด

ในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้ง

แยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน

หรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกยีห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์

ปัจจุบันของบรูไน น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพธิภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้  อาทเิช่น คัมภรีอ์ัลกุระอาน ขนาดเล็กทีสุ่ดในโลก 

 

 
 จากนัน้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้ง

ขึน้โดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟดุดิน ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดอีงคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึง่
เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที ่29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบือ้งสี

อย่างเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีรอ์ัลกุรอาน มัสยดิแห่งนี้
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้ับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล 
ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบริเวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ าลองเรือ

พระราชพธิีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอกีประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุ์ไมน้านาชนดิซึง่เป็นสัญลักษณ์
แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว่้าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 



 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย 
 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพิธีราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธิบดอีงค์

ที ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกุฎ เครือ่งราชย์

และเครือ่งบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ทีถ่วายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน   จากนัน้

น าท่านล่องเรอืชม หมูบ่า้นกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น ้าบรูไน 

เป็นหมู่บา้นกลางน ้าทีม่ีคนอยู่อาศัยต่อเนือ่งกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายัน

และเชือ่มต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานอีนามัย, สถานตี ารวจ, รา้นคา้, 

รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น

สถานที่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้น

แห่งนี้  ล่องเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืที่เรยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลิงที่มีมจีมูกใหญ่และยื่น

ยาวประหลาดกว่าลงิชนิดอื่น เป็นลงิที่พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือ

ป่าตดิรมิแม่น ้า 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

Tamu Market - ผ่านชมพระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Malay Technology – 

Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรูไน-กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิชีวีติของชาวบรูไน จากนัน้น าท่าน
ผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นทีป่ระทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระ
ราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีูลค่า 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย 

โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คอืสระว่ายน ้าจ านวน 5 
สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้ง
จัดงานเลีย้งที่สามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสุเหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนียั้งเป็นทีเ่ก็บเหล่าบรรดารถหรู
ทีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัด
แสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรูไน จากนัน้น าท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ใหท้่านไดช้มศลิปะ
การทอผา้โบราณของบรูไน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม แมว่้าปัจจุบันเทคโนโลยจีะเจรญิขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์



 

ศลิปะการทอผา้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไวแ้ละมกีารจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึน้ในทีน่ี่ดว้ย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมพพิธิภณัฑ ์Brunei Maritime ซึง่ท่านจะไดร้ับชมเสน้ทางการล่องเรอื ขนสนิคา้ วัตถุโบราณของจีน 

เวยีดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบ หมอ้ ไหเป็นตน้ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนกับสินคา้ทอ้งถิ่นของประเทศ

บรูไนอาทิเช่น เครื่องเทศ เครื่องหวาย  แป้งสาคู เป็นตน้ และใหท้่านไดท้ราบถึงประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของ

ประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงที ่ยาย่าซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหล่งช็อปป้ิงทีส่ าคัญใจกลาง

เมืองบรูไน มทีัง้สินคา้พื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงครสิตัลและเครื่องประดับราคาแพง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

20.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้  

 

   

 

บรไูน สบาย...สบาย 3 วนั 2 คนื BY BI  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วันที ่08-10 ธ.ค. 60 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่29-31 ธ.ค. 60 19,999 19,999 18,999 5,299 

วันที ่05-07 ม.ค. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่12-14 ม.ค. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่19-21 ม.ค. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่26-28 ม.ค. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่03-05 ก.พ. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

วันที ่09-11 ก.พ. 61 15,999 15,999 14,999 4,299 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์ละ 12 USD /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลิงและค่า

ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

 



 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    ค่าทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ต่อท่านละ 12 USD ต่อทรปิ ต่อท่าน* 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงินมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดร้ับ

เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิมิฉะนัน้จะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-44 วัน เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วน



 

ที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวซี่า หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


