
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบูไน – กรุงบันดาเสรีเบกาวัน - 

ตลาดกาดง 

10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอแยล บรูไนแอร์ไลน์ โดย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
13.30 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินที ่BI514 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานบูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 

ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่ง

ทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามันเป็นสินค้าหลัก ปริมาณการผลิต

น้ ามันประมาณ 180,000 บาเรล/วัน 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
  

หลังจากรับประทานอาหาร น าท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์

เก็ต ให้ท่านได้เลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อ เครื่องด่ืม ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไน 

ที่มีหลากหลาย และรสชาติที่ท่านต้องทดลองเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนีต้ามอัธยาศัย  
 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

พักที ่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว*  
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วันที่สอง มัสยิดทองค า - พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY - 

พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน  า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน 

โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - อนุสรณ์คริสตัล 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม มัสยิดทองค า (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สร้างขึ้นในโอกาส

ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค าแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของ

บรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการน าเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมา

จากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก

ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วยห้อง

สวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย-หญิง โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือ

เป็นเกียรติแก่องค์สุลต่านแห่งบรูไน หรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน 

วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน 

จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน (ISTANA NURUL IMAN PALACE) พระราชวัง

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 มี

มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วยโดมท าด้วย

ทองค า ห้อง 1,788 ห้อง ห้องน้ า 257 ห้อง สิ่งอ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้ คือ สระว่าย

น้ าจ านวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศส าหรับม้า เพ่ือแข่งโปโลขององค์สุลต่านจ านวน 500 

ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 

1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสม

โบราณล้ าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ อาท ิคัมภีร์อัลกุระอาน 

ต่อจากนั้นน าท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA ที่นี้มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธี

ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้

มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ 

รวมทั้งของขวัญจากผู้น าประเทศต่างๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน  

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ... เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ 

 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน  า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้ าบรูไน เป็น

หมู่บ้านกลางน้ าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูก

สร้างอยู่บนเสาค้ ายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ านี้มีทั้งบ้านพักอาศัย มัสยิด 

โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีต ารวจ ร้านค้า ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสาม

หมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึง

วัฒนธรรมริมน้ าของบรู ไนสร้ างความประทับใจให้แก่

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากนั้นน า

ท่านเยี่ยมชมบ้านพักจริงของชาวท้องถิ่น พักชิมชา และขนม

พ้ืนเมืองผ่อนคลายท่ามกลางหมู่บ้านแห่งนี ้

หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS 

MONKEY) เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิด

อื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น 

โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ า 

น าท่านผ่านชม มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE) 

มัสยิดใจกลางเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดยสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิด

ประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่าง

เรียบง่าย  เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร  และ ยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์ อัล

กุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี 

ได้รับการขนานนามว่า มินิทัชมาฮาล ออกแบบโดยชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิด

แห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือ

ได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

 

 

 

 

 



น าท่านผ่านชม อนุสรณ์คริสตัล (CRYSTAL ARCH) เป็นเพชรจ าลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อนุสาวรีย์ที่

ทะยานขึ้นนี้คือความยาวของตึกในเมืองและมีน้ าหนักประมาณ 7 ตัน ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสี

ทองขนาดจิ๋วจ านวนหลายล้านชิ้น 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

พักที ่  ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว*  

วันที่สาม ตลาดพื นเมือง - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน  

                  ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ - ท่าอากาศยานบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม ตลาดพื นเมือง (KIANGGEH MARKET) เพ่ือถ่ายรูปชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนในการ

ออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นชีวิตประจ าวันของคนที่น่ี 
หลังจากนั้นน าท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (MALAY TECHNOLOGY MUSEUM) ชมการ

จ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน ด้านหน้ามีการจัดแสดง

โครงกระดูกของปลาวาฬ และเมื่อครั้งนึงได้มีเรือส าเภาจีนมาล่มที่บริเวณปากอ่าวจึงได้มีการขุดกู้ซาก

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ น ามาจัดแสดง ณ ที่แห่งนี ้

จากนั้นน าท่านชม งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน (BRUNEI'S ARTS AND HANDICRAFT) ให้

ท่านได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะ

เจริญข้ึนมาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้และมีการ

จัดการเรียนการสอนทอผ้าขึ้นในที่น่ีด้วย 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร … เมนูบุฟเฟต์ อาหารพื นมือง 

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (YAYASAN COMPLEX) เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่

ส าคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินค้าพ้ืนเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง 

ศูนย์การค้าบริเวณกาด้ง GADONG SHOPPING MALL ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ชาวบรูไนนิยมเลือกเป็น

สถานที่ พักผ่อนสไตล์คนเมือง เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือ

หากต้องการสัมผัสบรรยากาศ ร้านค้าเล็กๆ สไตล์เก๋ไก๋ บรรยากาศสบายๆ ก็สามารถที่จะเลือกเดิน

เล่นบริเวณกิวหลับ (KIULUP) ได้เช่นกัน 

 

 

 



15.30 น. จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ BI519 

20.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

************************************************* 

** ท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ ากว่า11ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตั๋ว 

26 – 28 มกราคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 9,888 

09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 8,888 

23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 8,888 

09 – 11 มีนาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 9,888 

23 – 25 มีนาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 9,888 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 20 USD หรือ 25 SGD/ทริป/ต่อท่าน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทางบริษัทจะไม่คืนมัด

จ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อย

แล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 6,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจ าทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย 

ยกเว้นค่าภาษีน  ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 



อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถและไกดท์้องถิ่น ท่านละ 25 USD หรือ 20 SGD/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความพอใจ* 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 6,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้

ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 

ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้มีชื่อในเอกสารการจองต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้มีชื่อในเอกสารการจองต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ



ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 

ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เ พ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ



ปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  

8.  มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ นไปบนเครื่องบินดังนี  แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก ่

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 

 


