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มสัยิดทองค ำ Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมู่บ้ำนกลำงน ำ้  
ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Isman | ชมลิงจมกูยำว 

 
   

 

 

  

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

10.30 น. คณะมำพร้อมกันที่ สนำมบินสวุรรณภูมิ ผู้โดยสำรขำออกชัน้  4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบิน รอยัล บรูไน 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทและหวัหน้ำทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

13.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบนัดำเสรีเบกำวนั ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่  BI514  (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ชัว่โมง 45 นำที) 

17.15 น. เดินทำงถึง สนำมบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง  (เพื่อควำม
สะดวกในกำรนดัหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ิน) 

 จำกนัน้น ำท่ำนสมัผัสบรรยำกำศวิถีชีวิตของชำวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ ขนม หรือ อำหำร
พืน้เมืองของชำวบรูไนตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Wafa Hotel  หรือเทียบเท่ำ,เมืองบนัดำร์เสรีเบกำวนั 

วันท่ี2 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman 
– หมู่บ้านกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ำงขึน้ในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชย์ของสุลต่ำนองค์

ปัจจุบนั มสัยิดทองค ำแห่งนีเ้ป็นมัสยิดแห่งชำติของบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมที่สุดในบรูไน โดยมีกำรน ำเข้ำวัสดุใน
กำรก่อสร้ำงและตกแต่งมำจำกทั่วโลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียร์ทองค ำแท้ขนำดใหญ่ที่สดุในโลกจำก

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563  

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 21,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลำดกำดงไนท์มำร์เก็ต 
วนัที่ 2   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระรำชวงัสลุต่ำน Istana Nurul Iman – หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ – ล่องเรือชมลิงจมกูยำว     
วนัที่ 3   Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia – พิพิธภณัฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft 

- อนุสรณ์คริสตลั – บรูไน – กรุงเทพฯ 



 

ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้ำงในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชำย 
หญิง,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อัน บันไดทำงขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่ำนแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระรำชำธิบดีฮัจญี ฮัสซำนัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดำละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  
จำกนัน้ผ่ำนชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวัง Istana Nurul Iman ซึ่งเป็นพระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของ
สลุต่ำนแห่งบรูไนและพระรำชวงศ์ สร้ำงขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูค่ำ 1.4 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตำรำง
ฟุต ประกอบไปด้วย โดมท ำด้วยทองค ำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ำ้ 257 ห้อง ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในพระรำชวงัแห่งนีคื้อสระ
ว่ำยน ำ้จ ำนวน 5 สระ คอกม้ำติดเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับม้ำเพื่อแข่งโปโลขององค์สลุต่ำนจ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจุ 
110 คัน ห้องจัดงำนเลีย้งที่สำมำรถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่ำที่จุคนได้ 1,500 คน พระรำชวังแห่งนีย้ังเป็นที่เก็บเหล่ำ
บรรดำรถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้
บรูไน เป็นหมู่บ้ำนกลำงน ำ้ที่มีคนอยู่อำศยัต่อเนื่องกันมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสร้ำงบ้ำนเรือนแบบปลกูสร้ำงอยู่บนเสำค ำ้
ยนัและเชื่อมต่อกันด้วยสะพำน หมู่บ้ำนกลำงน ำ้นีม้ีทัง้ บ้ำนพกัอำศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมยั, สถำนีต ำรวจ, ร้ำนค้ำ, 
ร้ำนอำหำร ปัจจุบันหมู่บ้ำนแห่งนีม้ีประชำกรกว่ำสำมหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็น
สถำนที่ที่แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ำ้ของบรูไนสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลกที่ได้มำชมหมู่บ้ำนแห่งนี ้  
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่ำ ลิงจมกูยำว เป็นลิงที่มีมีจมกูใหญ่และย่ืนยำวประหลำด
กว่ำลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพำะในประเทศบนเกำะบอร์เนียวเท่ำนัน้ โดยจะอำศยัอยู่ในป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ำ้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Wafa Hotel  หรือเทียบเท่ำ,เมืองบนัดำร์เสรีเบกำวนั 

 



 

วันท่ี 3 
Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิ ธภัณ ฑ์  Royal Regalia – 
พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - อนุสรณ์
คริสตัล – บรูไน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จำกนัน้ชม Tamu Market  น ำท่ำนสมัผสับรรยำกำศชมบรรยำกำศตลำดยำมเช้ำชมวิถีชีวิตของชำวบรูไน  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำน
ชมและถ่ำยรูปด้ำนนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลำงเมือง บนัดำร์เสรีเบกำวนั สร้ำงขึน้โดย สลุต่ำน โอมำร์ 
อำลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ ำพระองค์ของสมเด็จพระมหำรำชำธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระรำชบิดำของสมเด็จ
พระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภำยในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรับ
สถำนที่ในกำรสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่ำนคัมภีร์อัลกุรอำน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง
สถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกับสถำปัตยกรรมอิตำลี ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ มินิ ทชัมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo 
Nolli ชำวอิตำลี บริเวณด้ำนหน้ำของมัสยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำรจ ำลองเรือพระรำชพิธีมำประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีก
ประกำรหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ำยนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นำนำชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่ำ
เป็นมสัยิดที่สวยงำมมำกที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จำกนัน้น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 

29 แห่งบรูไน และข้ำวของเคร่ืองใช้ขององค์สุลต่ำนเอำไว้มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองรำชย์และ
เคร่ืองบรรณำกำรจำกประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ของขวญัจำกผู้น ำประเทศต่ำง ๆ ที่ถวำยแด่องค์สลุต่ำนแห่งบรูไน   จำกนัน้น ำท่ำน
ชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมกำรจ ำลองรูปแบบกำรใช้ชีวิต และจัดแสดงข้ำวของเคร่ืองใช้ในอดีตของชำวบรูไน 
จำกนัน้น ำท่ำนชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่ำนได้ชมศิลปะกำรทอผ้ำโบรำณของบรูไน มีลวดลำย ประณีตสวยงำม 
แม้ว่ำปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มำก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศิลปะกำรทอผ้ำที่ เป็นเอกลักษณ์ของชำติเอำไว้และมีกำร
จดักำรเรียนกำรสอนทอผ้ำขึน้ในที่นีด้้วย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงต่อไปแวะเย่ียมชมอนุสรณ์คริสตัล (Crystal Arch) โรงแรมดิ
เอ็มไพร์ แอนด์ คนัทรีคลบั ตัง้อยูใ่นเขตเจนูดงอนัร่ืนรมย์ ในท ำเลที่ตัง้อนัโดดเด่นใจกลำงกิจกรรมทำงศำสนำ, กำรพกัผ่อนริม
ชำยหำด, กำรเที่ยวชมทิวทัศน์ของบันดำร์เสรีเบกำวัน ใจกลำงเมืองอยู่ห่ำงจำกที่พักไปเพียง15 km และเดินทำงไปถึง
สนำมบินได้ภำยใน 20 นำที 

18.30 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง) (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.15 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  
 

  



 

อัตราค่าบริการ : บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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.- 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูควำมถูกต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทัวร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 



 

    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำ
มัดจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
ค่ำทวัร์ทัง้หมดเนื่องจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 
4.  ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ 
5.  ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 
6.  ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีที่น ำ้หนกัเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด  

30 กิโลกรัม/ท่ำน ส่วนเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 



 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองดื่ม , ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง , ค่ำ
โทรศพัท์, ค่ำซกัรีดฯลฯ 

5. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
6. ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 15 USD/ท่ำน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมล่ำช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองที่
นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
ค่ำบริกำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  

10. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้  



 

 
 
 


