
 

 

รหัสทัวร GOH1901025 
ทัวรบรูไน เขาพบกษัตริยแหงบรูไน 3 วัน 2 คืน (BI) 
 

พิเศษ!! พบกษัตริย แหงประเทศบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตานฮัสซานัล โบลเกียห 
พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชา 
ธิบดีองคที ่29 
ชมความงามของมัสยิดทองคํา Jame As’r Hassanil Mosque 
สัมผัสประสบการณลองเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน 
19.00 
น. 

คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U 
เช็คอินกรุปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
และหัวหนาทัวร  ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.10 
น. 

 นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน 
( Royal Brunei ) เที่ยวบินท่ี BI520 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที่ 

00.55 
น. 

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถ่ิน
เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเปนเวลาทองถ่ิน) จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย 

พักที่  WAFA Hotel  หรือ เทียบเทา 

วันที ่2 
พระราชวังสุลตาน Istana Nurul Iman – พบกษัตริยแหงบรูไน - มัสยิด Jame Asr 
Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ Royal Regalia- หมูบานกลางน้ํา - ลองเรือชม
ลิงจมูกยาว - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – อนุสรณ Crystal Arch - ตลาดกา
ดงไนทมารเก็ต 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก เปนที่

ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดวย โดมทําดวย
ทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา 257 หอง ส่ิงอํานวยความสะดวกในพระราชวัง
แหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน 5 สระ คอกมาติดเคร่ืองปรับอากาศสําหรับมาเพ่ือแขง
โปโลขององคสุลตานจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หองจัดงานเล้ียงท่ี
สามารถจุคนไดถึง 4,000 คน และสุเหราที่จุคนได 1,500 คน พระราชวังแหงน้ียังเปน
ท่ีเก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย จากน้ันนําทานพบกับกษัตริย แหง
ประเทศบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดีน วัดเดาละห 
ทรงเปนสุลตานองคที่ 29 แหงบรูไน และยังทรงเปนสุลตานบรูไนพระองคแรกที่ทรง
พระอิสริยยศเปนยังดีเปอรตวน (สมเด็จพระราชาธิบดี) พระองคเปนพระราชโอรส
พระองคใหญของสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 เสด็จพระราชสมภพ เม่ือวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบกแซนดเฮิสต 
ประเทศอังกฤษ และไดรับการสถาปนาเปนมกุฎราชกุมารเมื่อป พ.ศ. 2504 พระองค
เสด็จข้ึนครองราชย เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ทรงเปนนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
**การแตงกายสําหรับการเขาพบกษัตริย แหงประเทศบรูไน** 

1. การแตงกายของผูชาย 
- ชุดประจําชาติ สูท หรือเส้ือเช้ิต 
- กางเกงสเลค ขายาว สีสุภาพ ไมใสกางเกงยีนส ไมใสกางเกงขาด 
- รองเทารัดสนสุภาพ หามใสรองเทาแตะ 

2. การแตงกายของผูหญิง 



 

 

- ชุดประจําชาติ เดรสยาว  
- กางเกงสุภาพ ขายาว สีสุภาพ ไมใสกางเกงยีนส ไมใสกางเกงขาด 
- รองเทารัดสนสุภาพ หามใสรองเทาแตะ 

**หมายเหตุ ควรหลีกเล่ียงเส้ือผาท่ีเปนสีเหลือง เน่ืองจากถือเปนสีของพระมหากษัตริย
แหงบรูไน** 

 
ตัวอยางชุดประจําชาติบรูไน 

กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางข้ึนในโอกาสฉลอง 

25 ป แหงการครองราชยของสุลตานองคปจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเปนมัสยิด
แหงชาติของบรูไน และมีสถาปตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุใน
การกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอ
เลียรทองคําแทขนาดใหญท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เร่ิมกอสรางในป 
1987 แลวเสร็จในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง,
โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางข้ึน 29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเปนเกียรติแก 
องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน 
วัดเดาละห ซึ่งเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจุบันของบรูไน จากน้ันนํา
ทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของ
สมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 แหงบรูไน และขาวของเคร่ืองใชขององคสุลตานเอาไว
มากมาย อาทิเชน เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยและเคร่ืองบรรณาการจาก
ประเทศตางๆ รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ที่ถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน 
จากน้ันนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบานกลางน้ําที่ใหญ
ท่ีสุดในโลก ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน เปนหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัย
ตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาค้ํา
ยันและเช่ือมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง บานพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, 
สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวา
สามหม่ืนคนคิดเปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเปนสถานที่ที่แสดง
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวจากทั่วโลก
ท่ีไดมาชมหมูบานแหงน้ี  ลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่



 

 

เรียกกันวา ลิงจมูกยาว เปนลิงที่มีมีจมูกใหญและย่ืนยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เปน
ลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน โดยจะอาศัยอยูในป�าชายเลน
หรือป�าติดริมแมน้ํา จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดารเสรีเบกาวัน สรางข้ึนโดย สุลตาน โอมาร 
อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเปนมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคที่ 28 
ของบรูไน ซ่ึงเปนพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบัน ภายใน
มัสยิดประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบ้ืองสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับ
สถานที่ในการสวดมนตขอพร และยังใชเปนเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน มัสยิด
แหงน้ีเปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาลี 
ไดรับการขนานนามวา มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli 
ชาวอิตาลี บริเวณดานหนาของมัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราช
พิธีมาประดับ นับเปนจุดเดนอีกประการหน่ึง มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไม
นานาชนิดซึ่งเปนสัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดท่ี
สวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จากน้ันนําทานผานชม อนุสรณคริสตัล CRYSTAL 
ARCH เปนเพชรจําลองท่ีใหญที่สุดในโลก อนุสาวรียท่ีทะยานข้ึนน้ีคือความยาวของตึก
ในเมืองและมีน้ําหนักประมาณ 7 ตัน ตกแตงดวยกระเบ้ืองโมเสคสีทองขนาดจ๋ิวจํานวน
หลายลานช้ิน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  พักท่ี WAFA Hotel หรือ เทียบเทา 
วันที ่3 บรูไน-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
10.55  
น. 

   นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เท่ียวบินที่ BI513 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง   

12.40 
น. 

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 
จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทย 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็ก 8-12 
ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 06-08 มิ.ย. 62 18,888 18,888 18,888 4,900  
***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 8,000.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร+ต๋ัวเคร่ืองบิน *** 



 

 

 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งส้ิน 
 
                                ***รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม  
12 USD /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) *** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง  

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ   แลว 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 



 

 

7. คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน รวมทานละ 12 USD /ทาน/ทริป 
 

เง่ือนไขการจอง  

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา
บัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 
เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  

3.      หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอน 
ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบ  
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว  
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองให 
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความ 
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 
การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือ

ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-14 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศ

ไทยและประเทศบรูไน ไมมีการคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ินในกรณีเจ็บป�วย 
จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท
ฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการมัดจําต๋ัวทานละ 10,000 
บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 

7. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี
การคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังทีป่ระเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศท่ี 

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
ทั้งส้ิน 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 
12.  เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
13.  เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
14.  โรงแรมที่พักในประเทศบรูไน มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพัก

แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการ
ทองเท่ียวเทาน้ัน โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือ Double) 
ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพักและ
การวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการ 

15.  กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหาย สูญหาย ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆท้ังส้ิน 

16.  เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

17.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

18.   ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิ 
เชนน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 

 


