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มสัยิดทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมู่บา้นกลางน า้  
ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Isman | ชมลิงจมกูยาว 

 
 

 

  

 

  

 

 

บรูไน Impression นครแหง่สันติสุข 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาเริ่มต้นเพยีง 21,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 2   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman – หมู่บา้นกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมกูยาว     
วนัท่ี 3   Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์  Royal Regalia – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  Malay Technology – Brunei’s Arts and 

Handicraft - อนสุรณค์รสิตลั – บรูไน – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้  4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน รอยลั บรูไน 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เที่ยวบินที่  BI514  (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

17.15 น. เดินทางถงึ สนามบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง  (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) 

 จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศวิถีชวีิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์กต็ ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก โรงแรม WAFA HOTEL  หรือเทยีบเท่า,เมืองบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

วันที2่ 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul 
Iman – หมู่บ้านกลางน ้า – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค์

ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุใน
การก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ที่สดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่มก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูิซซดัดิน วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน  
จากนัน้ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวัง Istana Nurul Iman ซึ่งเป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของ
สลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูค่า 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตาราง
ฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน า้ 257 หอ้ง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระ
ว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเครื่องปรบัอากาศส าหรบัมา้เพื่อแข่งโปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ
110 คนั หอ้งจัดงานเลีย้งที่สามารถจุคนไดถ้ึง 4,000 คน และสเุหร่าที่จุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหล่า
บรรดารถหรูที่พระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้
บรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน า้ที่มีคนอยู่อาศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค า้
ยนัและเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน า้นีม้ีทัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, 
รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนีม้ีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานท่ีที่แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมรมิน า้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี ้ 
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมกูยาว เป็นลิงที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาด
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กว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดรมิแม่น า้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก โรงแรม  WAFA HOTEL  หรือเทียบเท่า,เมืองบนัดารเ์สรีเบกาวนั 

วันที่ 3 
Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิ พิ ธภั ณ ฑ์  Royal Regalia – 
พิพิธภัณฑ ์Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - อนุสรณ์
คริสตัล – บรูไน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

จากนัน้ชม Tamu Market  น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถีิชวีิตของชาวบรูไน  จากนัน้น าท่านผ่าน
ชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์
อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบั
สถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีรอ์ัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี ้เป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo 
Nolli ชาวอิตาลี บรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่า
เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 

29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององคส์ุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละ
เครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้  าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน   จากนัน้น าท่าน
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ชม พิพิธภัณฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้ีวิต และจัดแสดงขา้วของเครื่องใชใ้นอดีตของชาวบรูไน 
จากนัน้น าท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ใหท้่านไดช้มศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม 
แมว้่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรกัษ์ศิลปะการทอผา้ที่ เป็นเอกลกัษณข์องชาติเอาไวแ้ละมีการ
จดัการเรียนการสอนทอผา้ขึน้ในที่นีด้ว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปแวะเยี่ยมชมอนุสรณค์ริสตัล (Crystal Arch) โรงแรมดิ
เอ็มไพร ์แอนด ์คนัทรีคลบั ตัง้อยู่ในเขตเจนูดงอนัรื่นรมย ์ในท าเลที่ตัง้อนัโดดเด่นใจกลางกิจกรรมทางศาสนา, การพกัผ่อนริม
ชายหาด, การเที่ยวชมทิวทัศน์ของบันดารเ์สรีเบกาวัน ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากที่พักไปเพียง15 km และเดินทางไปถึง
สนามบินไดภ้ายใน 20 นาที 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI519  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ : บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ : 20 – 22 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 14,030.- 2,900.- 

วนัที่ : 3 – 5 เม.ย. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 13,730.- 2,900.- 

วนัที่ : 12 – 14 มิ.ย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 13,330.- 2,900.- 

วนัที่ : 3 – 5 ก.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 13,330.- 2,900.- 

วนัที่ : 21 – 23 ส.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 13,330.- 2,900.- 

วนัที่ : 25 – 27 ก.ย. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 14,330.- 2,900.- 

วนัที่ : 23 – 25 ต.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 14,330.- 2,900.- 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

  5 บรูไน Impression นครแห่งสนัติสขุ 3วนั 2คืน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน                                                               [GQ3BWN-BI001] 

 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทรปิ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 


