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สู งส่ ง อลังการ มั่งคัง่ ทรงคุณค่ าแห่ งดินแดนทองคาสี ดา
บินตรงสู่ อาณาจักรสุ ลต่ าน กับสายการบินแห่ งชาติ Royal Brunei
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วันที่ 1

สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2

พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บา้ นกลางน้ า – ล่องแม่น้ าซาฟารี

วันที่ 2

ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคา– Islamic Art Gallery – พิพธิ ภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้ งมอลล์

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

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

13.30 น.

ออกเดิ นทางสู่ กรุ งบัน ดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบิน ที่ BI 514
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)

17.15 น.

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

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอน
พลบคา่ ซึ่งนับเป็ นวิวที่สวยงามอย่างมาก (เราจะเข้าชมวันถัดไปค่ะ) หลังอาหารคา่
ให้ทุกท่านได้เดินย่อยอาหารที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดที่เป็ นที่นิยมที่สุดของ
บรูไน ทุกท่านจะได้เดินเลือกซื้ อของรับประทานเล่นตามร้านค้าข้างทางตลอดฝั ่งของแม่น้ า มีเมนู หลากหลายให้เลือ กชิมโดย
มีเมนูเด่นได้แก่สะเต๊ะ บะหมี่ผดั และบาบีคิวทะเล ให้ทุกท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของแม่น้ าและลิ้ มรสอาหารท้องถิ่น เมื่ออิ่ม
แล้วยังมีหา้ งสรรพสินค้าที่ต้งั อยู่ไม่ไกลให้ทุกท่านได้เดินเลือกซื้ อของซึ่งมีหลากหลายทั้งสินค้าพื้ นเมืองและของแบรนด์เนม
ต่างๆ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2

เช้า

พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บา้ นกลางน้ า – ล่อง
แม่น้ าซาฟารี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าชมชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตก
ปลาหาเลี้ ยงชีพ การทาเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องที่ 1
ห้องหมู่บา้ นน้ า Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสร้าง
ชุ มชนบ้านเรือนที่ หมู่บา้ นกลางน้ าตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 19 จนถึ งปั จจุบัน
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ห้องที่ 2 จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนและหัตถกรรมต่างๆ เช่น การทาเครื่องเงิน เครื่องทอง การจักสาน และการ
ทอผ้า เป็ นต้น และ ห้องที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านบนบก ที่ แสดงถึ งความแตกต่างตั้งแต่ก ารสร้าง
บ้านเรือนและการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึ งจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ าตาลทรายแดงอาชีพประจาของท้องถิ่ นอีกด้วย
หลังจากนั้นนาทุกท่านแวะชม ศูนย์ศิลปะหัตถกรรม เลือกชมช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง
แวะถ่ายรู ป มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน Sultan Omar Ali
Saifuddien Mosque สุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออก ได้ชื่อตามพระนามของสุ ลต่านแห่งบรูไนองค์ที่ 28
สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งบันดาร์เสรีเบกาวัน ริ ม
แม่น้ าเคดายัน เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ
สุเหร่าเป็ นสระขุดกว้างใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะท้อนบนพื้ นน้ าสวยงาม
จับตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุ ญาตให้คนที่ ไม่ได้เป็ 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
อาคารทันสมัย สูง 4 ชั้น รวมสินค้าประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มี
ร้านค้าต่างๆมากมายเป็ นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวที่ขอบการช้อปปิ้ งเป็ นอย่าง
มาก
จากนั้นนาทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้ นลอยน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ
กัมปงไอเยอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัย อยู่กัน
มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่ ห์ของกัมปงไอเยอร์คือ ศิ ลปะการ
สร้า งบ้า นเรื อ งแบบพื้ นนั บ พัน หลั ง ปลู ก สร้า งอยู่ บ นเสาค้ า ยัน และ
เชื่ อ มต่ อ กัน ด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางน้ า นี้ มี ท้ัง บ้า นพัก อาศัย มัส ยิ ด
โรงเรียน สถานี อนามัย สถานี ตารวจ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ครบครัน
ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็ นศูนย์ราชการ เป็ น
นครหลวงของจักรวรรดิ์บรูไน เป็ นท่าเรือที่สาคัญของภูมิภาค เป็ นศูนย์กลาง
การพบปะของพ้อค้าจากตะวันตก จีน กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ
กัมปงไอเยอร์นับเป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ าของประเทศนี้
อย่างชัดเจนที่สุด
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พิเศษ!! นาทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบ้านเรือนสองฝั ่งแม่น้ า เรื่อยยาวไปจนถึงป่ าชายเลนบริเวณปากแม่น้ า เพื่อชม
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลนซึ่งเป็ นที่อาศัยของ ลิงจมูกยาว สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

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

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นาทุกท่านเดินชม ตลาดยามเช้า ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชาวบรูไนอย่างชัดเจน ให้ทุกท่านได้เดิน
สารวจสินค้าพื้ นเมือง อาหารและผักผลไม้ต่างๆมากมาย เข้าชม ร้านสินค้าศิลปะและหัตถกรรมพื้ นบ้านของบูรไน เพื่อชม
สินค้าและสนับสนุ นสินค้าของชาวพื้ นเมือง
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah
Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ ถือว่าเป็ น
มัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปั ตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็ น
แบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิ กชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้ นเป็ น
วัสดุ ที่ คัดสรรมาเป็ นอย่างดี ไ ม่ว่าจะเป็ นหินอ่อนสี ขาวพราวกระจ่างจาก
อิตาลี หินแกรนิ ตเนื้ อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษ
พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่สาคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคาแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร
เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคานี้ อย่างทัว่ ถึงไม่วา่ คุณจะอยูแ่ ห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็
เต็มไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลา
อยู่ดา้ นหน้า ว่ากันว่าเรือลานี้ ยังใช้เป็ นเวที ประกวดการอ่านคัมภี รอ์ ัลกุรอ่าน อีกด้วย มัสยิดนี้ เป็ นที่ รูจ้ ักกันอีกชื่อหนึ่ งว่า
"มัสยิดทองคา" เนื่ องจากจุดเด่นบนโดมที่ใช้ทองคาถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่นนัน่ เอง แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul
Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองคา พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็ นสถานที่
ทาเนี ยบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้า ด้วยกัน มีโดมทองคาสูง
โปร่งเป็ นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน
จากนั้ นนาทุ ก ท่านชม บรู ไนมิ วเซี ยม ภายในจัดแสดงไว้หลายส่วน โดยส่วนที่
สาคัญที่สุดคือ Islamic Art Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้าค่าขององค์
สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นจานเซรามิคจาก
อิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแก้วเป่ าจากอียิปต์ รวมไปถึงคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านที่เล็ก
ที่สุดขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงประวัติการค้นพบน้ ามันและ
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ก๊าซธรรมชาติจานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนให้เป็ นประเทศที่รา่ รวยที่สุดในโลก
** ณ ตอนนี้ บรูไรมิวเซียม ปิ ดปรับปรุงไม่มีกาหนด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รบั การโหวตจากประเทศ ในอา
เชี่ยนว่าเป็ นพิ พิธภัณฑ์ที่ น่าชมที่ สุด เป็ นที่ รวบรวมข้าวของเครื่ องใช้ของ
สุลต่านองค์ปัจจุบนั อาทิ เครื่องทรงทองคา ในวันขึ้ นครองราชย์และเครื่อง
บรรณาการจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคา บัลลังก์ทองคา เครื่อง
ทรงทองคา รวมทั้งเครื่องราชย์มากมายที่พระองค์ได้รบั จากนั้นนาทุกท่าน
เดินช็อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้ อของที่ระลึกฝากคนรูใ้ จทางบ้าน ได้
เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.15 น.
เหิรฟ้ าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI 519 พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)

20.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืมเลือน

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
กาหนดการเดินทาง
วันทีเดินทาง
26-28 ต.ค. 61
09-11 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
07-09 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61

ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15,999 บาท

14,999 บาท

13,999 บาท 3,500.-

20,555 บาท
16,999 บาท

19,555 บาท
15,999 บาท

18,555 บาท 3,500.14,999 บาท 3,500.-

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

รหัสทัวร์ : THP3-BI-BN-26OCT-28DEC18
การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและหน้า
พาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ

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

กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดา เสรี เบกาวัน – กรุงเทพฯ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าล่องเรือซาฟารี
 ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 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)

 กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

รหัสทัวร์ : THP3-BI-BN-26OCT-28DEC18
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ










***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ 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 ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้ าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน***

