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11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์ U สายการบินโรยลั 

บูรไน ประต ู9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวนั  โดยเที่ยวบินที่ BI 514 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น. ถึง สนามบินบนัดาร ์เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  (เวลาท่ี

บรไูนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) นําคณะผ่าน

ตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

แวะถ่ายรูป มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอน

พลบคํา่ ซ่ึงนับเป็นวิวท่ีสวยงามอยา่งมาก (เราจะเขา้ชมวนัถดัไปค่ะ) หลงัอาหารคํา่

ใหทุ้กท่านไดเ้ดินยอ่ยอาหารท่ี  ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดนัดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของ

บรไูน ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของรบัประทานเล่นตามรา้นคา้ขา้งทางตลอดฝัง่ของแมน้ํ่า มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชิมโดย

มีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเต๊ะ บะหมี่ผดั และบาบีคิวทะเล ใหทุ้กท่านไดส้มัผสับรรยากาศของแมน้ํ่าและล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน เมื่ออ่ิม

แลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูไ่มไ่กลใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลากหลายทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและของแบรนดเ์นม

ต่างๆ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 

นาํทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว 

 พกัโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเทา่เดิม  

 พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพ้ืนเมือง อาหารจนี อาหารซีฟู๊ดส ์และอาหารไทย 

อร่อยหลากหลายไม่มีเบ่ือ 

 

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

วนัที่ 2  พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศ์ิลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางนํ้า – ล่อง

แม่นํ้าซาฟารี 

 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยี  เพ่ือเขา้ชมชีวิตความเป็นอยูข่อง

ชนชาวพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุกท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตก

ปลาหาเล้ียงชีพ การทาํเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 1 

หอ้งหมู่บา้นนํ้า  Water Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้ง

ชุมชนบา้นเรือนท่ีหมูบ่า้นกลางน้ําตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  

หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การ

ทาํเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นบนบก 

ท่ีแสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู ่รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทราย

แดงอาชีพประจาํของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจากน้ันนําทุกท่านแวะชม ศนูยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

แวะถ่ายรูป  มสัยดิ โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali 

Saifuddien Mosque สุเหร่าท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรไูนองคท่ี์ 28 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั ริม

แมน้ํ่าเคดายนั เป็นศนูยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรไูน รอบๆ 

สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพ้ืนน้ําสวยงาม

จบัตาอยา่งยิ่ง (สุเหร่าไมอ่นุญาตใหค้นท่ีไมไ่ดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความ

งามของมสัยิดน้ีไดร้บัการเปรียบเปรยวา่เป็น มินิทชัมาฮาล 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ยายาซนั Yayasan Commercial Complex 

สญัลกัษณข์องกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนัอีกอยา่งหน่ึง คือ ศนูย์ การคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยูฝั่ง่ตรงขา้มกบัมสัยิดโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่ม

อาคารทนัสมยัสงู 4 ชั้น รวมสินคา้ประเภทแบรนดเ์นมดงัๆของโลก มี

รา้นคา้ต่างๆมากมายเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบการชอ้ปป้ิงเป็นอยา่ง

มาก  

 

จากน้ันนําทุกท่านล่องเรือชม  หมู่บา้นลอยนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ 

กมัปงไอเยอร์  ตั้งอยูบ่ริเวณปากแมน้ํ่าบรไูน วา่กนัวา่มีคนอาศยัอยูก่นั

มาอยา่งยาวนานกวา่ 1,300 ปี เสน่หข์องกมัปงไอเยอรคื์อ ศิลปะการ



สรา้งบา้นเรืองแบบพ้ืนนับพนัหลงั ปลกูสรา้งอยูบ่นเสาคํ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน้ําน้ีมีทั้งบา้นพกั

อาศยั มสัยิด โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีตาํรวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครนั ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 

กมัปงไอเยอร ์เป็นศนูยร์าชการ เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรไูน เป็นท่าเรือท่ีสาํคญัของภมิูภาค เป็นศนูยก์ลางการพบปะ

ของพอ้คา้จากตะวนัตก จีน กมัพชูาและประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ กมัปงไอเยอรนั์บเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม

ริมน้ําของประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!! นําทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝัง่แมน้ํ่า เร่ือย

ยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแมน้ํ่า เพ่ือชมความอุดมสมบรูณข์องป่า

ชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของ ลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลส้ญูพนัธ ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus 

หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําทุกท่านเดินชม  ตลาดยามเชา้  ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชาวบรไูนอยา่งชดัเจน ใหทุ้กท่านไดเ้ดินสาํรวจสินคา้พ้ืนเมือง 

อาหารและผกัผลไมต่้างๆมากมาย เขา้ชม รา้นสินคา้ศิลปะและ

หตัถกรรมพ้ืนบา้นของบูรไน  เพ่ือชมสินคา้และสนับสนุนสินคา้ของชาว

พ้ืนเมือง 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางชม มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ท่ีอยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

มสัยิดแห่งน้ีถือวา่เป็นมสัยิดท่ีสวยสุดในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุวา่เป็นแบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตล์

อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกช้ินเป็นวสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีไมว่า่จะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี 

หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสาํคญัยอด

โดมใชแ้ผ่นทองคาํแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสงูของมสัยิด 52 เมตร เรียกวา่สงูพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํน้ีอยา่ง

ทัว่ถึงไมว่า่คุณจะอยูแ่ห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ 

รวมถึงทะเลสาบขนาดยอ่มๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลาํอยูด่า้นหนา้ วา่กนัวา่เรือลาํน้ียงัใชเ้ป็นเวที

ประกวดการอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกช่ือหน่ึงวา่ "มสัยดิทองคาํ"  เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใช้

ทองคาํถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนัน่เอง แวะถ่ายรูป  พระราชวงั Istana Nurul Iman หรือ พระราชวงัหลงัคาทองคาํ  

พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของประเทศบรไูน รวมทั้งเป็นสถานท่ีทาํเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana 

วนัที่ 3 ตลาดเชา้วนัอาทิตย ์– มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิธภณัฑ์

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 



ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรไูนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองคาํสงูโปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประก อบดว้ยหอ้งหบั

ต่างๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกวา่ 350 คนั  

 จากน้ันนําทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม  ภายในจดัแสดงไวห้ลายส่วน โดย

ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย ไมว่า่จะเป็น

จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึง

คมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ นอกจากน้ียงัจดัแสดง

ประวติัการคน้พบน้ํามนัและกา๊ซธรรมชาติจาํนวนมากมายมหาศาลท่ีพลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีรํา่รวยท่ีสุดในโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

พิพิธภณัฑโ์รยลัเรกกาเลีย พิพิธภณัฑท่ี์ไดร้บัการโหวตจากประเทศ ในอา

เช่ียนวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าชมท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขา้วของเคร่ืองใชข้อง

สุลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรงทองคาํ ในวนัขึ้ นครองราชยแ์ละเคร่ือง

บรรณาการจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคาํ บลัลงักท์องคาํ เคร่ือง

ทรงทองคาํ รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดร้บั จากน้ันนําทุกท่าน

เดินช็อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ได้

เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน  

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั  

กาํหนดการเดินทาง 

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

23-25 ก.พ. 17,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 3,500.- 

02-04 มี.ค. 15,999 บาท 14,999 บาท 13,999 บาท 3,500.- 

09-11 มี.ค. / 16-18 มี.ค.  
17,999 บาท 16,999 บาท 15,999 บาท 3,500.- 

23-25 มี.ค./ 30 มี.ค.-01 เม.ย. 



รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

การชาํระเงิน  

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้

พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ชาํระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด  

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนํา

ให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง ( Hand carry) 

น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดา เสรี เบกาวนั – กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าล่องเรือซาฟารี  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

อตัราน้ีไม่รวม         

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

 ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 SGD) 

 พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 6 SGD) 

 กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น 

ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  



ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  

ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 หากลูกค้าท่านใด ยืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ 
เรียกเกบ็ 
***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน*** 

 

 


