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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่08-10 ม.ีค. 62      17,888 

วนัที ่22-24 ม.ีค. 62      19,888 

วนัที ่05-07 เม.ย. 62      18,888 

 เร ิม่ตน้เพยีง 17,888.- 

                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

บรไูน-The Golden Legacy  

3 วนั 2 คนืโดยสำยกำรบนิรอยลับรไูน (BI) 

ไฮไลท.์..รำคำทวัรส์บำยกระเป๋ำ 
• ชมความงามของมัสยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  
• ชมหมูบ่า้นกลางน ้าทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก Kampong Ayer 
• ผา่นชมพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก Istana Nurul Isman 
• สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว ทีเ่ดยีวบนเกาะบอเนยีว 
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วนัที ่12-14 เม.ย. 62      19,888 

วนัที ่26-28 เม.ย. 62      17,888 

วนัที ่03-05 พ.ค. 62      17,888 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62      18,888 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62      17,888 

รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  
12 USD /ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลำดกำดงไนทม์ำรเ์ก็ต 

10.30 

น. 

คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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 ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

     จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลำดกำดง ไนทม์ำรเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
 Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยำว    

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ

ครองราชยข์องสลุต่านองคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรม

สวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิออ่นจาก

ประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้ง

ในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต์ 2 หอ้งแยกชาย หญงิ ,โดมทองค า

จ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุต่านแห่งบรูไนหรอืสมเด็จ

พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องค์

ปัจจุบนัของบรไูน น าทา่นชม พพิธิภัณฑ ์Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์หง่นี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสม

โบราณล ้าค่าขององคส์ลุต่านจากประเทศมสุลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภรีอ์ัลกรุะอาน ขนาดเล็ก

ทีส่ดุในโลก  จากนัน้น าทา่นผ่านชมและถ่ายรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลาง

เมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สุลต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองค์ของ

สมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องค์

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X 
✈ 🍽 

Orchid Garden Hotel  

ระดบั 4 ดำว หรอื 

เทยีบเทำ่ 

2 
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-
พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้น
กลางน ้า - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว    

🍽 🍽 🍽    Orchid Garden 

Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื 
เทยีบเทำ่ 

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

🍽 🍽 ✈ 
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ปัจจุบนั ภายในมสัยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่น

การสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ัลกรุอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามว่า มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย 

Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจ าลองเรอื

พระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจุดเด่นอกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ

ซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น 

เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ า

ประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรไูน   จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้ Kampong 

Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศัย

ตอ่เนือ่งกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายันและเชือ่มต่อกนัดว้ย

สะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, 

รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มปีระชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากร

บรูไนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว

จากทั่วโลกทีไ่ดม้าชมหมูบ่า้นแหง่นี ้ ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกัน

วา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศ

บนเกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่ Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 Tamu Market - ผ่ ำนชมพ ระรำชวงัสุลต่ำน  Istana Nurul Iman - พิพิธภ ัณ ฑ์  Malay 

Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปป้ิงยำย่ำซนัคอม

เพล็กซ-์บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้ชม Tamu Market น าทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิชีวีติของชาวบรไูน 

จากนัน้น าท่านผำ่นชม พระรำชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นทีป่ระทับ

ของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูค่า 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บน

พืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่

อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คอืสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้

เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจคุน

ไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแหง่นี้ยงัเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองค์

สะสมอกีดว้ย  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ 

และจัดแสดงขา้วของเครื่องใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั้นน าท่ านชม Brunei’s Arts and 

Handicraft ใหท้่านไดช้มศลิปะการทอผา้โบราณของบรูไน มลีวดลาย ประณีตสวยงาม แมว้่าปัจจุบัน

เทคโนโลยจีะเจรญิขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศลิปะการทอผา้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาตเิอาไวแ้ละมี

การจัดการเรยีนการสอนทอผา้ขึน้ในทีน่ีด่ว้ย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภณัฑ ์Brunei Maritime ซึง่ทา่นจะไดรั้บชมเสน้ทางการล่องเรอื ขนสนิคา้ วัตถุ

โบราณของจนี เวยีดนาม และไทย อาทเิชน่ ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบ หมอ้ ไหเป็นตน้ เพือ่น ามาแลกเปลีย่น

กบัสนิคา้ทอ้งถิน่ของประเทศบรไูนอาทเิชน่ เครือ่งเทศ เครือ่งหวาย  แป้งสาค ูเป็นตน้ และใหท้า่นไดท้ราบ

ถงึประวัตคิวามสมัพันธอ์นัยาวนานของประเทศบรูไนกบันานาประเทศ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยำยำ่
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ซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหลง่ช็อปป้ิงทีส่ าคัญใจกลางเมอืงบรไูน มทีัง้สนิคา้พืน้เมอืง,ของโบราณ ไปจนถงึ

ครสิตัลและเครือ่งประดับราคาแพง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทย 

18.15  

น. 

   น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

20.00 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

  

  

 
 

 
 
 

โปรแกรม : บรไูน-The Golden Legacy 3 วนั 2 คนื โดยสำยกำรบนิ รอยลั บรไูน 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่08-10 ม.ีค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,888 

วนัที ่22-24 ม.ีค. 62 19,888 19,888 19,888 4,900 9,888 

วนัที ่05-07 เม.ย. 62 18,888 18,888 18,888 4,900 10,688 

วนัที ่12-14 เม.ย. 62 19,888 19,888 19,888 4,900 11,688 

วนัที ่26-28 เม.ย. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688 

วนัที ่03-05 พ.ค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62 18,888 18,888 18,888 4,900 10,688 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688 

***  รำคำเด็กทำรก [ อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั ] ทำ่นละ 8,000.- รำคำนีร้วมรำยกำร
ทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศบรไูน ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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                                ***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  

12 USD /ทำ่น/ทรปิ // หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) *** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้   

แลว้ 

 

 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 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  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 12 USD /ทา่น/ทรปิ 
 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิเดนิทำง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 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 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ

ประเทศบรไูน ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม 
ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด
เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 
 

 
 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรไูน มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) 

ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


