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วันแรก
10.30 น.
13.30 น.
17.15 น.

เย็น
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กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบูไน – กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ตลาดกาดง
พร้อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เคาน์ เ ตอร์ส ายการบิ น รอแยลบรู ไ นแอร์ไ ลน์ โ ดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI514
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
ประเทศบรูไน เป็ นประเทศที่ ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนี ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ชายฝั ่ง
ทางด้านเหนื อจรดทะเลจีนใต้ บรูไนเป็ นประเทศผูส้ ่งออกนํ้ ามันเป็ นสินค้าหลัก ปริมาณการผลิต
นํ้ามันประมาณ 180,000 บาเรล/วัน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวติ ของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
ให้ท่านได้เลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซื้ อ เครื่องดื่ม ขนม หรือ อาหารพื้ นเมืองของชาวบรูไน ที่มี
หลากหลาย และรสชาติที่ท่านต้องทดลองเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้ ตามอัธยาศัย

พักที่
วันที่สอง

จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว*
มัสยิดทองคํา - พระราชวังอิสตานานู รลั อีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บา้ นกลางนํ้า - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน
โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - อนุสรณ์คริสตัล
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เช้า

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม มัสยิดทองคํา (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สร้างขึ้ นในโอกาส
ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบนั มัสยิดทองคําแห่งนี้ เป็ นมัสยิดแห่งชาติของ
บรูไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมา
จากทัว่ โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็ นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้อง
สวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อ
เป็ นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ ซึ่งเป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของบรูไน
จากนั้นนําท่านผ่านชม พระราชวังอิสตานานูรลั อีมาน (ISTANA NURUL IMAN PALACE) พระราชวัง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มี
มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้ นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วย
ทองคํา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องนํ้า 257 ห้อง สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้ คือสระว่าย
นํ้าจํานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจํานวน 500
ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้
1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสม
โบราณลํ้าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิ คัมภีรอ์ ลั กุระอาน
ต่อจากนั้ นนํ าท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA ที่นี้มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้
มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ
รวมทั้งของขวัญจากผูน้ ําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ... เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ

จากนั้ นนํ าท่านล่องเรือชม หมู่บา้ นกลางนํ้า หมู่บา้ นกลางนํ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปาก
แม่น้ํ าบรูไน เป็ นหมู่บา้ นกลางนํ้ าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่ องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้าง
บ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาคํ้ายันและเชื่อมต่ อกัน
ด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางนํ้านี้ มีท้งั บ้านพักอาศัย, มัสยิด,
โรงเรียน, สถานี อนามัย, สถานี ตาํ รวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร
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ปั จจุบนั หมูบ่ า้ นแห่งนี้ มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้อยละ 10 ของจํานวนประชากรบรูไน
และเป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมนํ้าของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
จากทัว่ โลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่งนี้ หลังจากนั้นนํ าท่านเยี่ยมชมบ้านพักจริงของชาวท้องถิ่น พักชิม
ชา และขนมพื้ นเมืองผ่อนคลายท่ามกลางหมูบ่ า้ นแห่งนี้
หลังจากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS MONKEY) เป็ นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่น
ยาวประหลาดกว่าลิงชนิ ดอื่น เป็ นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนี ยวเท่านั้น โดยจะอาศัย
อยูใ่ นป่ าชายเลนหรือป่ าติดริมแม่น้ํา
นําท่านผ่านชม มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE)
มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้ นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิด
ประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้ องสีอย่าง
เรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีรอ์ ลั กุ
รอาน มัสยิดแห่งนี้ เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี
ได้รบั การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ น
ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นั บเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ ง มัสยิด
แห่งนี้ ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิ ดซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือ
ได้วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

นําท่านผ่านชม อนุสรณ์คริสตัล (CRYSTAL ARCH) เป็ นเพชรจําลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก อนุ สาวรียท์ ี่
ทะยานขึ้ นนี้ คือความยาวของตึกในเมืองและมีน้ําหนั กประมาณ 7 ตัน ตกแต่งด้วยกระเบื้ องโมเสคสี
ทองขนาดจิ๋วจํานวนหลายล้านชิ้ น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
ORCHID GARDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว*
ตลาดพื้ นเมือง - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน
ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ - ท่าอากาศยานบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชม ตลาดพื้ นเมือง (KIANGGEH MARKET) เพื่อถ่ายรูปชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนในการ
ออกมาจับจ่ายใช้สอย เป็ นชีวติ ประจําวันของคนที่นี้
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หลังจากนั้นนําท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ (MALAY TECHNOLOGY MUSEUM) ชมการ
จําลองรูปแบบการใช้ชีวติ และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน ด้านหน้ามีการจัดแสดง
โครงกระดูกของปลาวาฬ และเมื่อครั้งนึ งได้มีเรือสําเภาจีนมาล่มที่บริเวณปากอ่าวจึงได้มีการขุดกูซ้ าก
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนํามาจัดแสดงที่แห่งนี้
จากนั้นนําท่านชม งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน (BRUNEI'S ARTS AND HANDICRAFT) ให้
ท่านได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปั จจุบนั เทคโนโลยีจะ
เจริญขึ้ นมาก แต่คนบรูไนก็ยงั อนุ รักษ์ศิลปะการทอผ้าที่ เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เอาไว้และมีการ
จัดการเรียนการสอนทอผ้าขึ้ นในที่นี่ดว้ ย

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร … เมนูบุฟเฟต์ อาหารพื้ นมือง
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ ง ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ (YAYASAN COMPLEX) เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่
สําคัญใจกลางเมืองบรูไน มีท้งั สินค้าพื้ นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง
ศูนย์การค้าบริเวณกาด้ง GADONG SHOPPING MALL ก็เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งที่ชาวบรูไนนิ ยมเลือกเป็ น
สถานที่ พักผ่อนสไตล์คนเมือง เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือ
หากต้องการสัมผัสบรรยากาศ ร้านค้าเล็ก ๆ สไตล์เก๋ไก๋ บรรยากาศสบาย ๆ ก็สามารถที่จะเลือกเดิน
เล่นบริเวณกิวหลับ (KIULUP) ได้เช่นกัน

15.30 น.
18.15 น.
20.00 น.

จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นําท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BI519
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
13 – 15 ตุลาคม 2560
20 – 22 ตุลาคม 2560
17 – 19 พฤศจิกายน 2560
24 – 26 พฤศจิกายน 2560
01 – 03 ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 2560
29 – 31 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
ํ ่ า11ปี ) (เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11ปี )
2-3 ท่าน (เด็กอายุตากว่
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
19,888
19,888
19,888

พักเดี่ยว ราคาไม่
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500

9,588
9,588
8,888
8,888
9,588
9,588
10,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานา จ
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หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่
มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้ งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติ เหตุ
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ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นํ าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สาํ รอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

