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สูงส่ง อลังการ มั ่งคั ่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคําสีดาํ
บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei


พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว
 พักโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเท่าเดิม
 พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพื้ นเมือง อาหารจีน อาหารซีฟู๊ดส์ และอาหารไทย
อร่อยหลากหลายไม่มีเบื่อ

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต
11.30 น.

คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล
บูรไน ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

13.30 น.

ออกเดิ นทางสู่ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 514
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)

17.15 น.

ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที่
บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นําคณะผ่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอน
พลบคํา่ ซึ่งนับเป็ นวิวที่สวยงามอย่างมาก (เราจะเข้าชมวันถัดไปค่ะ) หลังอาหารคํา่
ให้ทุกท่านได้เดินย่อยอาหารที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดที่เป็ นที่นิยมที่สุดของ
บรูไน ทุกท่านจะได้เดินเลือกซื้ อของรับประทานเล่นตามร้านค้าข้างทางตลอดฝั ง่ ของแม่น้ํา มีเมนู หลากหลายให้เลือ กชิมโดย
มีเมนู เด่นได้แก่สะเต๊ะ บะหมี่ผดั และบาบีคิวทะเล ให้ทุกท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของแม่น้ําและลิ้ มรสอาหารท้องถิ่น เมื่ออิ่ม
แล้วยังมีหา้ งสรรพสินค้าที่ต้งั อยู่ไม่ไกลให้ทุกท่านได้เดินเลือกซื้ อของซึ่งมีหลากหลายทั้งสินค้าพื้ นเมืองและของแบรนด์เนม
ต่างๆ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ 2

เช้า

พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บา้ นกลางนํ้า – ล่อง
แม่น้ าํ ซาฟารี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าชมชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตก
ปลาหาเลี้ ยงชีพ การทําเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องที่ 1
ห้องหมู่บา้ นนํ้า Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสร้าง
ชุ มชนบ้านเรือนที่ หมู่บา้ นกลางนํ้ าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบัน
ห้องที่ 2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและหัตถกรรมต่างๆ เช่น การ
ทําเครื่องเงิน เครื่องทอง การจักสาน และการทอผ้า เป็ นต้น และ ห้องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านบนบก
ที่แสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสร้างบ้านเรือนและการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตนํ้าตาลทราย
แดงอาชีพประจําของท้องถิ่นอีกด้วย หลังจากนั้นนําทุกท่านแวะชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง
แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน Sultan Omar Ali
Saifuddien Mosque สุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออก ได้ชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองค์ที่ 28
สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งบันดาร์เสรีเบกาวัน ริม
แม่น้ําเคดายัน เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ
สุเหร่าเป็ นสระขุดกว้างใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะท้อนบนพื้ นนํ้าสวยงาม
จับตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุ ญาตให้คนที่ไม่ได้เป็ นมุสลิมเข้า) ความ
งามของมัสยิดนี้ ได้รบั การเปรียบเปรยว่าเป็ น มินิทชั มาฮาล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน Yayasan Commercial Complex
สัญลักษณ์ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันอีกอย่างหนึ่ ง คือ ศูนย์การค้าที่ใหญ่
ที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน เป็ นกลุ่ม
อาคารทันสมัยสูง 4 ชั้น รวมสินค้าประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มี
ร้านค้าต่างๆมากมายเป็ นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่ขอบการช้อปปิ้ งเป็ นอย่าง
มาก
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จากนั้นนําทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้ นลอยนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ
กัมปงไอเยอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ํ าบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัย อยู่กนั
มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ หข์ องกัมปงไอเยอร์คือ ศิลปะการ
สร้า งบ้า นเรื อ งแบบพื้ นนั บ พัน หลั ง ปลู ก สร้า งอยู่ บ นเสาคํ้ า ยัน และ
เชื่ อ มต่ อ กัน ด้วยสะพาน หมู่บ า้ นกลางนํ้ านี้ มี ท้ัง บ้า นพักอาศัย มัส ยิด
โรงเรียน สถานี อนามัย สถานี ตาํ รวจ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน
ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็ นศูนย์ราชการ
เป็ นนครหลวงของจักรวรรดิ์ บรูไน เป็ นท่าเรือที่ สําคัญของภูมิภาค เป็ นศูนย์กลางการพบปะของพ้อค้าจากตะวันตก จีน
กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ กัมปงไอเยอร์นับเป็ นสถานที่ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมนํ้ าของ ประเทศนี้ อย่าง
ชัดเจนที่สุด
พิเศษ!! นําทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบ้านเรือนสองฝั ง่ แม่น้ํา เรื่อย
ยาวไปจนถึงป่ าชายเลนบริเวณปากแม่น้ํา เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ า
ชายเลนซึ่งเป็ นที่อาศัยของ ลิงจมูกยาว สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus
หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ตลาดเช้าวันอาทิตย์ – มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพธิ ภัณฑ์
เรกกาเลีย – ช้อปปิ้ งมอลล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําทุกท่านเดินชม ตลาดยามเช้า ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของชาวบรูไนอย่างชัดเจน ให้ทุกท่านได้เดินสํารวจสินค้าพื้ นเมือง
อาหารและผั ก ผลไม้ต่ า งๆมากมาย เข้า ชม ร้า นสิ น ค้า ศิ ล ปะและ
หัตถกรรมพื้ นบ้านของบูรไน เพื่อชมสินค้าและสนั บสนุ นสินค้าของชาว
พื้ นเมือง

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยูใ่ นเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
มัสยิดแห่งนี้ ถือว่าเป็ นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปั ตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุวา่ เป็ นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์
อิตาลี โดยสถาปนิ กชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้ นเป็ นวัสดุที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดีไม่ว่าจะเป็ นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี
หินแกรนิ ตเนื้ อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่สาํ คัญยอด
โดมใช้แผ่นทองคําแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคํานี้ อย่าง
ทัว่ ถึงไม่ว่าคุ ณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่ งรอบมัสยิดก็เต็ ม ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ
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รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลําอยู่ดา้ นหน้า ว่ากันว่าเรือลํานี้ ยังใช้เป็ นเวที
ประกวดการอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน อีกด้วย มัสยิดนี้ เป็ นที่รูจ้ กั กันอีกชื่อหนึ่ งว่า "มัสยิดทองคํา" เนื่ องจากจุดเด่นบนโดมที่ใช้
ทองคําถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่นนัน่ เอง แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองคํา
พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็ นสถานที่ ทาํ เนี ยบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana
ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคําสูงโปร่งเป็ นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับ
ต่างๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน
จากนั้ นนํ าทุ กท่านชม บรูไนมิ วเซี ยม ภายในจัดแสดงไว้หลายส่วน โดย
ส่วนที่สาํ คัญที่สุดคือ Islamic Art Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณลํ้าค่า
ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแก้วเป่ าจากอียิปต์ รวมไปถึง
คัมภีรอ์ ลั กุรอ่านที่เล็กที่สุดขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ นอกจากนี้ ยังจัดแสดง
ประวัติการค้นพบนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติจาํ นวนมากมายมหาศาลที่พลิก
โฉมประเทศบูรไนให้เป็ นประเทศที่ราํ ่ รวยที่สุดในโลก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รบั การโหวตจากประเทศ ในอา
เชี่ยนว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่ สุด เป็ นที่ รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของ
สุลต่านองค์ปัจจุบนั อาทิ เครื่องทรงทองคํา ในวันขึ้ นครองราชย์และเครื่อง
บรรณาการจากผูน้ ําประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคํา บัลลังก์ทองคํา เครื่อง
ทรงทองคํา รวมทั้งเครื่องราชย์มากมายที่พระองค์ได้รบั จากนั้นนําทุกท่าน
เดินช็อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้ อของที่ระลึกฝากคนรูใ้ จทางบ้าน ได้
เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.15 น.
เหิรฟ้ าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI 519 พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)

20.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืมเลือน
กําหนดการเดินทาง

เดือน
กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

วันที
ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่าน
15-17 / 29 ก.ย. – 01 ต.ค.
16,888 บาท
06-08 / 13-15 / 27-29 ต.ค. 16,888 บาท
20-22 ต.ค.
17,888 บาท
03-05 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 16,888 บาท

เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
15,888 บาท 14,888 บาท 4,000.15,888 บาท 14,888 บาท 4,000.16,888 บาท 15,888 บาท 4,900.16,888 บาท 16,888 บาท 4,000.-

รหัสทัวร์ : THP3-BI-BN-15SEP-24NOV17
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
การชําระเงิน
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและหน้า
พาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ

สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนํา
ให้ ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า

กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดา เสรี เบกาวัน – กรุงเทพฯ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าล่องเรือซาฟารี
 ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ

ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)

พนักงานขับรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 6 SGD)

รหัสทัวร์ : THP3-BI-BN-15SEP-24NOV17
 กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษทั ฯจะคิด ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ










***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ามัน
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางตํากว่
่ า 20 ท่าน***

