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รหัสโปรแกรม : 13122 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  

 

-  ชมความงามของมัสยดิทองค า  

Jame As’r Hassanil Mosque   

-  ชมหมูบ่า้นกลางน ้าทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

โลก Kampong Ayer  

-  ผา่นชมพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก Istana Nurul Isman  

-  สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืชมลงิ

จมกูยาว ทีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 

โดยสายการบนิรอยลับรไูน 

[BI] 

เดนิทาง: เม.ย. – พ.ค. 62 

ราคา 17,900.- 

บรไูน 

ดารสุซาลาม  

นครแหง่สนัตสิขุ  

3วนั 2คนื 
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      ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62         17,900.- 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62         17,900.- 

 

 

  

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 15 USD /ทรปิ/ทา่น 

** หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

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

ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 

มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน ้า - 

ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

🍽 🍽 🍽 
Orchid Garden Hotel   

ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 

Tamu Market - ผา่นชมพระราชวังสลุตา่น Istana Nurul Iman 

- พพิธิภณัฑ ์Malay Technology – Brunei’s Arts and 

Handicraft - Brunei Maritime - ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์

บรไูน-กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ 

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.30 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน          

( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. 

 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่) 

     จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - มสัยดิ 

Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 

ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิอง

บรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดุในการกอ่สรา้งและ

ตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลียรท์องค าแท ้

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จใน

ปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 

อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรอื

สมเด็จพระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห์ ซึง่เป็นสมเด็จ

พระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนัของบรไูน จากนัน้น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก 

มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย 

สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดี

องคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบัน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับ

สถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ลักรุอาน มัสยดิแห่งนี้

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการ

ขนานนามว่า มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ 

นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ มสัยดิแหง่นีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็น

สัญลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครื่องประกอบพธิี

ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์

สลุต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกุฎ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่ง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์

สุลต่านแห่งบรูไน   จากนัน้น าท่านล่องเรอืชม หมู่บา้นกลางน า้ Kampong Ayer 

หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้าทีม่ี

คนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยูบ่น

เสาค ้ายันและเชือ่มต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, 

โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มี

ประชากรกว่าสามหมื่นคนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น

สถานที่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้ าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้  ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 

(Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญ่และยืน่ยาว

ประหลาดกว่าลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดย

จะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
Tamu Market - ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์
Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - 
ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี

ชวีติของชาวบรูไน จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman 

พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ 

ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความ

สะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครื่องปรับอากาศ

ส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หอ้ง

จัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวัง

แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกดว้ย   จากนั้นน าท่านชม 

พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัดแสดงขา้ว

ของเครื่องใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั้นน าท่านชม Brunei’s Arts and 

Handicraft ใหท้า่นไดช้มศลิปะการทอผา้โบราณของบรไูน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม 

แมว้่าปัจจุบันเทคโนโลยจีะเจรญิขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศลิปะการทอผา้ทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของชาตเิอาไวแ้ละมกีารจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึน้ในทีน่ีด่ว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย 

 

 

จากนัน้น าท่านชมพพิธิภณัฑ ์Brunei Maritime ซึง่ท่านจะไดรั้บชมเสน้ทางการ

ล่องเรือ ขนสนิคา้ วัตถุโบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทเิช่น ภาชนะกระเบือ้ง

เคลอืบ หมอ้ ไหเป็นตน้ เพือ่น ามาแลกเปลีย่นกบัสนิคา้ทอ้งถิน่ของประเทศบรไูนอาทเิชน่ 

เครือ่งเทศ เครือ่งหวาย  แป้งสาค ูเป็นตน้ และใหท้า่นไดท้ราบถงึประวัตคิวามสัมพันธอ์ัน

ยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ยาย่าซนั 

คอมเพล็กซ ์เป็นแหล่งช็อปป้ิงที่ส าคัญใจกลางเมอืงบรูไน มทีัง้สนิคา้พื้นเมอืง,ของ

โบราณ ไปจนถงึคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง  หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม : บรไูน ดารสุซาลาม นครแหง่สนัตสิขุ 3วนั 2คนื โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน (BI) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62 17,900 17,900 16,900 15,900 9,900 4,900 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 15 USD /ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ี
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - 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 + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 15 USD /ทรปิ/ทา่น 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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4.     หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว  

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ

อนิโดนเีซยี ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง
มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 


