บรูไน 3 วัน 2 คืน
บินตรงสูอาณาจักรสุลตาน กับสายการบินแหงชาติ Royal Brunei
สูงสง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณคาแหงดินแดนทองคําสีดํา
พิเศษ!!! แถมลองเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว
พักโรงเรม 4 ดาว หรูกวาในราคาเทาเดิม
พิเศษ!!! อาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารซีฟูดส และอาหารไทย อรอยหลากหลายไมมีเบื่อ
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน - มัสยิดทองคํา - ตลาดไนทมารเก็ต
วันที่2

พิพิธภัณฑเทคโนโลยี - มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟดดิน - หางสรรพสินคายายาซัน - ลองเรือชมหมูบานกัมปงไอเยอร
ลองเรือ River Safari ชมลิงจมูกยาว

ตลาดยามเชา - รานสินคาศิลปะและหัตถกรรมพื้นบานของบูรไน - มัสยิดทองคํา - แวะถายรูป พระราชวัง Istana
วันที่3 Nurul Iman - บรูไนมิวเซียม - พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย - สนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
วันที่ 1
11.30 น.
13.30 น.
17.15 น.

สุวรรณภูมิ - บันดา เสรี เบกาวัน - ไนทมารเก็ต
คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบินโรยัล บูร
ไน ประตู 9 โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
ออกเดินทางสู กรุงบันดาร เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 514 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชเวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
ถึงสนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม
(เวลาที่บรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําคณะผานตรวจคนเขาเมือง
และรับกระเปาสัมภาระ
แวะถายรูป มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ในบรรยากาศตอนพลบค่ํา ซึ่งนับเปนวิว
ที่สวยงามอยางมาก (เราจะเขาชมวันถัดไปคะ)
หลังอาหารค่ําใหทุกทานไดเดินยอยอาหารที่ ตลาดไนทมารเก็ต ตลาดนัดที่เปนที่นิยมที่สุดของบรูไน ทุกทาน
จะไดเดินเลือกซื้อของรับประทานเลนตามรานคาขางทางตลอดฝงของแมน้ํา มีเมนูหลากหลายใหเลือกชิมโดย
มีเมนูเดนไดแกสะเตะ บะหมี่ผัด และบาบีคิวทะเล ใหทุกทานไดสัมผัสบรรยากาศของแมน้ําและลิ้มรสอาหาร
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ทองถิ่น เมื่ออิ่มแลวยังมีหางสรรพสินคาที่ตั้งอยูไมไกลใหทุกทานไดเดินเลือกซื้อของซึ่งมีหลากหลายทั้งสินคา
พื้นเมืองและของแบรนดเนมตางๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานเขาสูที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
พิพิทธภัณฑเทคโนโลยี - ศูนยศิลปะ & หัตถกรรม - พระราชวัง Istana - หมูบานกลางน้ํา - ลองแมน้ํา
ซาฟารี
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํา ทุ กท า นเดิ น ทางสู พิ พิธ ภั ณ ฑเ ทคโนโลยี เพื่อเขาชมชีวิต
ความเปนอยูของชนชาวพื้นเมืองเดิมตั้งแตสมัยโบราณ ทุกทาน
จะไดชมทั้งการตอเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทําเหมืองแร
ภายในจะแบ งเป น 3 ส ว น ได แก ห อ งที่ 1 ห อ งหมูบ า นน้ํ า
Water Village + Gallery จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสราง
ชุ ม ชนบ า นเรื อนที่ ห มู บ านกลางน้ํา ตั้ งแต ส มั ย ศตวรรษที่ 19
จนถึงปจจุบัน หองที่ 2 จัดแสดงขาวของเครื่องใชในครัวเรือน
และหัตถกรรมตางๆ เชน การทําเครื่องเงิน เครื่องทอง การจักสาน และการทอผา เปนตน และ หองที่ 3 จัด
แสดงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานบนบก ที่แสดงถึงความแตกตางตั้งแตการสรางบานเรือนและการใชชีวิต
ความเปนอยู รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดงอาชีพประจําของทองถิ่นอีกดวย หลังจากนั้นนํา
ทุกทานแวะชม ศูนยศิลปะหัตถกรรม เลือกชมชอปปงสินคาพื้นเมือง
แวะถายรูป มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟดดิน Sultan Omar Ali
Saifuddien Mosque สุเหราที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญ
ที่สุดในเอเชียตะวันออก ไดชื่อตามพระนามของสุลตานแหงบรูไน
องค ที่ 28 สร า งขึ้ น เมื่ อป ค.ศ.1958 ตั้ง อยูใจกลางกรุ งบัน ดาร
เสรีเบกาวัน ริมแมน้ําเคดายัน เปนศูนยรวมจิตวิญญาณของชาว
มุ ส ลิ ม ในบรู ไน รอบๆ สุ เ หร า เปน สระขุด กวางใหญ มีภ าพของ
สุเหราสะทอนบนพื้นน้ําสวยงามจับตาอยางยิ่ง (สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเปนมุสลิมเขา) ความงามของ
มัสยิดนี้ไดรับการเปรียบเปรยวาเปน มินิทัชมาฮาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะช อ ปป ง ห า งสรรพสิ น ค า ยายาซั น Yayasan Commercial
Complex สั ญลั กษณของกรุงบันดารเสรีเบกาวันอีกอยางหนึ่ง คือ
ศูนยการคาที่ใหญที่สุดของเมือง ตั้งอยูฝงตรงขามกับมัสยิดโอมาร อาลี
ไซฟดดิน เปนกลุมอาคารทันสมัยสูง 4 ชั้น รวมสินคาประเภทแบรนดเนม

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS190717

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 2 of 7

ค่ํา
วันที่ 3
เชา

ดังๆของโลก มีรานคาตางๆมากมายเปนที่ถูกใจนักทองเที่ยวที่ขอบการชอปปงเปนอยางมาก
จากนั้นนําทุกทานลองเรือชม หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก หรือ กัมปงไอเยอร ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา
บรูไน วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา 1,300 ป เสนหของกัมปงไอเยอรคือ ศิลปะการสรางบาน
เรืองแบบพื้นนับพันหลัง ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเชื่อมตอกัน
ดวยสะพาน หมูบานกลางน้ํานี้มีทั้งบานพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน
สถานี อ นามั ย สถานี ตํ า รวจ ร า นค า ร า นอาหาร ฯลฯ ครบครั น
ในชวงป ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร เปนศูนยราชการ
เปนนครหลวงของจักรวรรดิ์บรูไน เปนทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค
เปนศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก จีน กัมพูชาและประเทศเพื่อนบานอื่นๆ กัมปงไอเยอรนับเปน
สถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของประเทศนี้อยางชัดเจนที่สุด
พิเศษ!! นําทุกทานลองเรือ River Safari ชมบานเรือนสองฝงแมน้ํา เรื่อยยาวไปจนถึงปาชายเลนบริเวณปาก
แมน้ํา เพื่อชมความอุดมสมบูรณของปาชายเลนซึ่งเปนที่อาศัยของ ลิงจมูกยาว สัตวปาหายากใกลสูญพันธ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานเขาสูที่พัก โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรือระดับเทียบเทา
ตลาดเชาวันอาทิตย - มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - Islamic Art Gallery พิพิธภัณฑเรกกาเลีย - ชอปปงมอลล
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทุกทานเดินชม ตลาดยามเชา ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวบรูไนอยางชัดเจน ให
ทุ ก ท า นได เ ดิ น สํ า รวจสิ น ค า พื้ น เมื อ ง อาหารและผั ก ผลไม ต า งๆมากมาย เข า ชม ร า นสิ น ค า ศิ ล ปะและ
หัตถกรรมพื้นบานของบูรไน เพื่อชมสินคาและสนับสนุนสินคาของชาวพื้นเมือง
จากนั้นนําทุกทานเดินทางชม มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยูในเมืองหลวงกรุง
บันดารเสรีเบกาวัน มัสยิดแหงนี้ถือวาเปนมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สถาปตยกรรมที่ใช ไดระบุ
วาเปนแบบอิสลามมิกซอารต สไตลอิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเปนวัสดุที่คัดสรรมาเปนอยางดีไม
วาจะเปนหินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ โคมระยาคริสตัลจาก
อังกฤษ พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และที่สําคัญยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง 3.3 ลานแผน ความสูง
ของมัสยิด 52 เมตร เรียกวาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคํานี้อยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหนไหนใน
เมืองก็ตาม การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ ไมดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาด
ยอมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลําอยูดานหนา วากันวาเรือลํานี้ยังใชเปนเวทีประกวดการ
อานคัมภีรอัลกุรอาน อีกดวย มัสยิดนี้เปนที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวา "มัสยิดทองคํา" เนื่องจากจุดเดนบนโดมที่ใช
ทองคําถึง 3 ลาน 3 แสนแผนนั่นเอง แวะถายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลังคา
ทองคํา พระราชวังที่ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเปนสถานที่ทําเนียบรัฐบาลอีก
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18.15 น.
20.00 น.

ดวย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยและบรูไนเขาดวยกัน มีโดมทองคําสูงโปรง
เปนลักษณะเดน ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 1,788 หอง มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา 350 คัน
จากนั้นนําทุกทานชม บรูไนมิวเซียม ภายในจัดแสดงไวหลายสวน โดยสวนที่สําคัญที่สุดคือ Islamic Art
Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไวมากมาย ไมวา
จะเปนจานเซรามิคจากอิหรานและเอเชียกลาง ศิลปะแกวเปาจากอียิปต รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานที่เล็กที่สุด
ขนาดเทากลองไมขีดไฟ นอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติการคนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติจํานวนมากมาย
มหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนใหเปนประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑที่ไดรับการโหวตจากประเทศ ใน
อาเชี่ยนวาเปนพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด เปนที่รวบรวมขาวของเครื่องใช
ของสุลตานองคปจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคํา ในวันขึ้นครองราชย
และเครื่องบรรณาการจากผูนําประเทศตาง ๆ ชมมงกุฏทองคํา บัลลังก
ทองคํา เครื่องทรงทองคํา รวมทั้งเครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ
จากนั้นนําทุกทานเดินช็อปปง ณ หางสรรพสินคาเพื่อซื้อของที่ระลึกฝากคนรูใจทางบาน ไดเวลาอันสมควรนํา
ทุกทานเดินทางสูสนามบิน
เหิรฟาสูสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ย วบินที่ BI 519 พักผอนตามอัธ ยาศัยพรอมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชเวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืมเลือน

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 28-30 ก.ค. // 15-17 ก.ย / 29ก.ย.-1ต.ค. 60
6-8 / 13-15 / 27-29 ต.ค. // 3-5 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 60
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
16,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
15,888 บาท
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
14,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม
4,000 บาท

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS190717

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 4 of 7

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 20-22 ต.ค. 60
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
17,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
16,888 บาท
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
15,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม
4,900 บาท
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนาหนา
หนังสือเดิ นทาง (ที่ไมห มดอายุภ ายใน6เดือน นับ จากวั นเริ่มเดิน ทาง/หนั งสื อเดิน ทางเลมใหมส ามารถเดิน ทางไดเ ลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25
วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงิน
คามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
* สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําให ทานเปด
หองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับทานมากกวา
* กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
* กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไม
เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดา เสรี เบกาวัน – กรุงเทพฯ
• คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ
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• คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
• คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ
• คาลองเรือซาฟารี
• คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินทานละ 1,000,000. บาท
อัตรานี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% จากคาบริการ
• คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
• คาทิปคาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 4 SGD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 12 SGD)
• คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 4 SGD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 12 SGD)
• พนักงานขับรถ ทานละ 2 SGD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 6 SGD)
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว
เครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถ
แจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ
***หมายเหตุ***
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
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• ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
• เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
• หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และคาวีซาตามที่
สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน***
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