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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัที ่06-08 ม.ิย. 62      18,888 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  
12 USD /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 ราคาเพยีง 18,888.- 

                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

Brunei Exclusive เขา้พบกษตัรยิแ์หง่บรไูน  

3 วนั 2 คนืโดยสายการบนิรอยลับรไูน (BI) 

ไฮไลท.์..โปรแกรมทวัร ์
• พเิศษ!! พบกษตัรยิ ์แหง่ประเทศบรไูน สมเด็จพระราชาธบิดสีลุตา่นฮัสซานัล โบลเกยีห ์
• พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 
• ชมความงามของมสัยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque 
• สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว ทีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 



              GO1BWN-BI001      หนา้ 2 จาก 7 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน 

19.00 

น. 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อนิกรุ๊ปของสาย
การบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

21.10 

น. 

 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI520 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

00.55 

น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ ) จากนัน้นํา

ทา่นเขา้สูท่ีพั่ก เพือ่พักผอ่นตามอธัยาศัย 

พกัที ่
 WAFA Hotel  หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 

พระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman – พบกษตัรยิแ์หง่บรไูน - มสัยดิ Jame Asr Hassanil 

Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia- หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว - มสัยดิ Omar 

Ali Saiffuddien – อนสุรณ์ Crystal Arch - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นสู ่พระราชวงั  Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  เป็นทีป่ระทับของ

สลุตา่นแหง่บรไูนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ  บนพืน้ที่ 

2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน้ํา 257 หอ้ง สิง่อํานวย

ความสะดวกในพระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน้ําจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศสําหรับมา้เพือ่แขง่

โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน  500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ  110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ  

4,000 คน และสเุหรา่ทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสม

อกีดว้ย จากนัน้ นําทา่นพบกบักษัตรยิ ์แหง่ประเทศบรไูน สมเด็จพระราชาธบิดฮีจัญี  ฮสัซานลั  โบล

เกยีห ์มอูซิซดัดนี วดัเดาละห ์ทรงเป็นสลุตา่นองคท์ี ่29 แหง่บรไูน และยงัทรงเป็นสลุตา่นบรไูนพระองค์

แรกทีท่รงพระอสิรยิยศเป็นยงัดเีปอรต์วน  (สมเด็จพระราชาธบิดี ) พระองคเ์ป็นพระราชโอรสพระองคใ์หญ่

ของสลุตา่นโอมาร ์อาล ีไซฟดุดนีที ่3 เสด็จพระราชสมภพ เมือ่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ทรงสําเร็จ

การศกึษาจากโรงเรยีนนายรอ้ยทหารบกแซนดเ์ฮสิต์  ประเทศองักฤษ  และไดรั้บกา รสถาปนาเป็น

มกฎุราชกมุารเมือ่ปี  พ.ศ. 2504 พระองคเ์สด็จขึน้ครองราชย์  เมือ่วันที่  5 ตลุาคม  พ.ศ. 2510 ทรงเป็น

นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

**การแตง่กายสําหรับการเขา้พบกษัตรยิ ์แหง่ประเทศบรไูน** 

1. การแตง่กายของผูช้าย 

- ชดุประจําชาต ิสทู หรอืเสือ้เช ิต้ 

- กางเกงสเลค ขายาว สสีภุาพ ไมใ่สก่างเกงยนีส ์ไมใ่สก่างเกงขาด 

- รองเทา้รัดสน้สภุาพ หา้มใสร่องเทา้แตะ 

2. การแตง่กายของผูห้ญงิ 

- ชดุประจําชาต ิเดรสยาว  

- กางเกงสภุาพ ขายาว สสีภุาพ ไมใ่สก่างเกงยนีส ์ไมใ่สก่างเกงขาด 

- รองเทา้รัดสน้สภุาพ หา้มใสร่องเทา้แตะ 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน  X ✈ X WAFA Hotel  หรอื
เทยีบเทา่ 

2 

พระราชวังสลุตา่น Istana Nurul Iman – พบกษัตรยิแ์หง่บรไูน - 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia- 
หมูบ่า้นกลางน้ํา - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว - มสัยดิ Omar Ali 
Saiffuddien – อนุสรณ์ Crystal Arch - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต    

🍽 🍽 🍽 
   WAFA Hotel หรอื 

เทยีบเทา่ 

3 บรไูน-กรงุเทพฯ 🍽 ✈   
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**หมายเหต ุควรหลกีเลีย่งเสือ้ผา้ทีเ่ป็นสเีหลอืง เนือ่งจากถอืเป็นสขีองพระมหากษัตรยิแ์หง่บรไูน** 

 

ตัวอยา่งชดุประจําชาตบิรไูน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง  25 ปี แหง่การ

ครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั  มสัยดิทองคําแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิองบรไูน  และมสีถาปัตยกรรม

สวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทั่วโลก  อาทเิชน่ หนิออ่นจาก

ประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี  เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้ง

ในปี 1987 แลว้เสร็จในปี  1994 ภายในประกอบดว้ย  หอ้งสวดมนต์  2 หอ้งแยกชาย  หญงิ ,โดมทองคํา

จํานวน 29 อนั บนัไดทางขึน้  29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก่  องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จ

พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องค์

ปัจจบุนัของบรไูน จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิี

ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่ 29 แหง่บรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององคส์ลุตา่นเ อาไว ้

มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ , เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศตา่งๆ 

รวมทัง้ของขวัญจากผูนํ้าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรไูน  จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชม 

หมูบ่า้นกลางน า้ Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าบรไูน เป็น

หมูบ่า้นกลางน้ําทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่

บนเสาค้ํายนัและเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน้ํานีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย , มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานี

อนามยั, สถานตํีารวจ , รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีม้ปีระชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบ

รอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน้ําของบรไูนสรา้งความ

ประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีไ่ดม้าชมหมูบ่า้นแหง่นี ้ ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ 

(Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญแ่ละยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิ

ชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิ

รมิแมน้ํ่า จากนัน้นําทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง 

บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจําพระองคข์องสมเด็จ

พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนั 

ภายในมสัยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอี ยา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมสําหรับสถานทีใ่นการสวด

มนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ลักรุอาน มสัยดิแหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่ง

สถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย 

Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจําลองเรอื

พระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มสัยดิแหง่นีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ

ซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 



              GO1BWN-BI001      หนา้ 4 จาก 7 
 

จากนัน้นําทา่นผา่นชม อนสุรณ์ครสิตลั CRYSTAL ARCH เป็นเพชรจําลองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก อนุสาวรยี์

ทีท่ะยานขึน้นีค้อืความยาวของตกึในเมอืงและมน้ํีาหนักประมาณ  7 ตัน ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสทีอง

ขนาดจิว๋จํานวนหลายลา้นชิน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่WAFA Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.55  

น. 

   นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI513 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

12.40 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : Brunei Exclusive เขา้พบกษตัรยิแ์หง่บรไูน 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ รอยลับรไูน 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่06-08 ม.ิย. 62 18,888 18,888 18,888 4,900  

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 8,000.- ราคานีร้วมรายการ
ทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศบรไูน ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใด  ๆทิง้ส ิน้ 

 

                                ***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  

12 USD /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เ ชน่ การนัดหยดุงาน , จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาท  คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 12 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ 

โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.      หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออ กบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ , มโีรคประจําตัว  

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม 

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร

จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ

ประเทศบรไูน ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม 
ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด
เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรไูน มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) 

ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


