
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ทวัร์โค้ด 

BHT9191296 

 

 
 
 

                                   มสัยิดทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมูบ้่านกลางนํ /า  
                               ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Isman | ชมลงิจมกูยาว 

 
   

 

  

 

บรูไน Impression นครแห่งสันตสุิข  3 วัน  2 คืน 

                          เดนิทาง มิถุนายน  – ธันวาคม 2562  

ราคาเริ*มต้นเพยีง 15,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที: 1 .  กรุงเทพฯ – บรูไน  - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

วนัที: 2   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางนํ /า  - ลอ่งเรือชมลิงจมกูยาว    
วนัที: 3   Tamu Market - ผ่านชมพระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei 

Maritime - ช้อปปิ /งยาย่าซนัคอมเพลก็ซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ 

ทวัรโ์คด้ 
BHT9191296 

 



 

วันที* 5 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ 

10.30 น. คณะมาพร้อมกนัที: สนามบินสวุรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออกชั /น  4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยลั บรูไน 

โดยมีเจ้าหน้าที:ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
13.30 น. นําทา่นเดินทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เที:ยวบินที:  BI514  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั:วโมง 45 นาที) 
17.15 น. เดินทางถงึ สนามบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ:นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั:วโมง  (เพื:อความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถิ:น) 

 จากนั /นนําทา่นสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที: ตลาดกาดง ไนท์มาร์เกต็ ให้ทา่นได้เลือกซื /อ ขนม หรือ อาหาร
พื /นเมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

คํ*า รับประทานอาหารคํ*า  
ที*พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

วันที*B 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางนํ Uา - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั /นนําท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ /นในโอกาสฉลอง hi ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์

ปัจจบุนั มสัยิดทองคําแห่งนี /เป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที:สดุในบรูไน โดยมีการนําเข้าวสัดใุน
การก่อสร้างและตกแตง่มาจากทั:วโลก อาทิเช่น หินออ่นจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที:สดุในโลกจาก

ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ:มก่อสร้างในปี klmn แล้วเสร็จในปี kllo ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ h ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองคําจํานวน hl อัน บันไดทางขึ /น hl ขั /น โคมไฟ hl ดวงเพื:อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ

พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดิน วดัเดาละห์ ซึ:งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ที: hl องค์ปัจจบุนัของบรูไน  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
จากนั /นนําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึ /น

โดย สลุต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟดุดิน ซึ:งเป็นมสัยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที: hm ของบรูไน ซึ:งเป็นพระ



 

ราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที: hl องค์ปัจจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื /องสีอย่างเรียบ
ง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที:ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี /เป็นการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมา
ประดบั นบัเป็นจดุเด่นอีกประการหนึ:ง มสัยิดแหง่นี /ภายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึ:งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดินแดน
แหง่สรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดที:สวยงามมากที:สดุแหง่หนึ:งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั /นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเครื:องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที: 

hl แห่งบรูไน และข้าวของเครื:องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื:องเงิน, เครื:องทอง มงกุฎ เครื:องราชย์และ
เครื:องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั /งของขวญัจากผู้ นําประเทศต่าง ๆ ที:ถวายแด่องค์สลุต่านแห่งบรูไน   จากนั /นนําทา่น
ลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางนํ Uา Kampong Ayer หมู่บ้านกลางนํ /าที:ใหญ่ที:สดุในโลก ตั /งอยู่บริเวณปากแม่นํ /าบรูไน เป็นหมู่บ้าน
กลางนํ /าที:มีคนอยู่อาศยัต่อเนื:องกนัมายาวนานกว่า k,vww ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาคํ /ายนัและเชื:อมต่อ
กันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางนํ /านี /มีทั /ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร 
ปัจจบุนัหมูบ้่านแหง่นี /มีประชากรกวา่สามหมื:นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที:ที:แสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมริมนํ /าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเที:ยวจากทั:วโลกที:ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี /  ล่องเรือชม ลิง

โพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที:เรียกกนัว่า ลิงจมกูยาว เป็นลิงที:มีมีจมกูใหญ่และยื:นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื:น 
เป็นลงิที:พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่นั /น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมนํ่ /า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ*า รับประทานอาหารคํ*า  
ที*พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทา่,เมืองบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

วันที* a 
Tamu Market - ผ่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง สุ ล ต่ า น  Istana Nurul Iman - 
พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei 
Maritime - ช้อปปิUงยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที*พัก 

 

จากนั /นชม Tamu Market  นําท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนั /นนําทา่นผ่าน

ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัที:ใหญ่ที:สดุในโลก เป็นที:ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้าง
ขึ /นเมื:อปี ค.ศ. klmo มีมลูคา่ k.o พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื /นที: h,kih,nmh ตารางฟตุ ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, 
ห้อง k,nmm ห้อง, ห้องนํ /า hin ห้อง สิ:งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี /คือสระว่ายนํ /าจํานวน i สระ คอกม้าติด
เครื:องปรับอากาศสําหรับม้าเพื:อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจํานวน iww ตัว โรงจอดรถขนาดจุ kkw คัน ห้องจัดงานเลี /ยงที:
สามารถจคุนได้ถึง o,www คน และสเุหร่าที:จคุนได้ k,iww คน พระราชวงัแห่งนี /ยงัเป็นที:เก็บเหล่าบรรดารถหรูที:พระองค์สะสม
อีกด้วย  จากนั /นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจดัแสดงข้าวของเครื:องใช้
ในอดีตของชาวบรูไน จากนั /นนําท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่านได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มี
ลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจบุนัเทคโนโลยีจะเจริญขึ /นมาก แต่คนบรูไนก็ยงัอนรัุกษ์ศิลปะการทอผ้าที:เป็นเอกลกัษณ์
ของชาติเอาไว้และมีการจดัการเรียนการสอนทอผ้าขึ /นในที:นี /ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนั /นนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime ซึ:งท่านจะได้รับชมเส้นทางการล่องเรือ ขนสินค้า วัตถุโบราณของจีน 

เวียดนาม และไทย อาทิเช่น ภาชนะกระเบื /องเคลือบ หม้อ ไหเป็นต้น เพื:อนํามาแลกเปลี:ยนกบัสนิค้าท้องถิ:นของประเทศบรูไน
อาทิเช่น เครื:องเทศ เครื:องหวาย  แป้งสาค ูเป็นต้น และให้ท่านได้ทราบถึงประวติัความสมัพนัธ์อนัยาวนานของประเทศบรูไน
กบันานาประเทศ จากนั /นให้ท่านอิสระช้อปปิ /งที: ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปปิ /งที:สําคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั /ง
สินค้าพื /นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเครื:องประดบัราคาแพง  หลงัจากนั /นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื:อนําท่าน
เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย   

18.40 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เที:ยวบินที: BI519  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ h 
ชั:วโมง) (บริการอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง) 

20.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ : บรูไน Impression นครแห่งสันตสุิข a วัน B คืน โดยสายการบนิรอยลับรูไนแอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก B-a 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี*ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัjว 
ท่านละ 

วนัที: : 28-30 มิ.ย. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 
วนัที: : 19-21 ก.ค. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 
วนัที: : 23-25 ส.ค. 62 15,900 15,900 14,900 3,900 7,900 

วนัที: : 13-15 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 3,900 7,900 

วนัที: : 11-13 ต.ค. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 

วนัที: : 15-17 พ.ย. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 

วนัที: : 13-15 ธ.ค. 62 18,900 18,900 17,900 4,900 8,900 



 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ B ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานี Uรวมรายการทัวร์ ตัjวเครื*องบนิ  
 

 

 

ราคานี Uไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ*นและคนขับรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที*ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั Uน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครั�ง 

 

 เงื*อนไขการให้บริการ 
k.  การเดนิทางในแตล่ะครั /งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน kw ท่านขึ /นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี:ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
h.  ในกรณีที:ลกูค้าต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที:ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั /ง เพื:อเช็ค

ข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทั /งไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั /งสิ /น 

v.  การชําระคา่บริการ 
     v.k กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ kw,www.- บาท  
     v.h กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที:เหลือ ki-hw วนัก่อนออกเดนิทาง 
o.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    o.k แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง vw วนั คืนคา่ใช้จ่ายทั /งหมด 
    o.h แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง ki วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ kw,www บาท 
    o.v แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ ki วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บค้าใช้จ่ายทั /งหมด 
    o.o ยกเว้นกรุ๊ปที:เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที:ต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือค่ามดัจําที:พกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที:ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั /งหมดเนื:องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที:ยวบนินั /นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ /นไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 



 

อัตราค่าบริการนี Uรวม 
1.  คา่ตั�วเครื:องบนิไป-กลบั ชั /นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที:พกัตามรายการที:ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ:งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานที:ตา่งๆ ตามรายการที:ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื:องดื:มตามรายการที:ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที:ยวตามรายการที:ระบ ุ
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื:อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื /อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพิ:มเติมกบัทางเจ้าหน้าที:บริษัทได้ ** 
 - เบี /ยประกนัเริ:มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี /ยประกนัเริ:มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที:มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที:มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีนํ /ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ:ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนี Uไม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านั /น ในกรณีที:นํ /าหนกัเกินกวา่ที:สายการบนิกําหนด  

30 กิโลกรัม/ท่าน สว่นเกินนํ /าหนกัตามสายการบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื:องดื:ม, คา่อาหารที:สั:งเพิ:มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที:ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ทําใบอนญุาตที:กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ:นและคนขบัรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสทิธิ�ที:จะเปลี:ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี / เมื:อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที:เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื:นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที:ยวจะสิ /นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการที:ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ /น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื:องมาจากมีสิ:งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื:นๆ 

5. รายการนี /เป็นเพียงข้อเสนอที:ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั /งหนึ:ง หลงัจากได้สํารองที:นั:งบนเครื:อง และ
โรงแรมที:พกัในตา่งประเทศเป็นที:เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี /อาจเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี /คิดตามราคาตั�วเครื:องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื:องบินปรับสงูขึ /น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที:จะปรับราคาตั�ว
เครื:องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที:เกี:ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี:ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที:ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที:จะจดับริการ
ทวัร์อื:นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั /นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั /งสิ /นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั /น 

9. หากไม่สามารถไปเที:ยวในสถานที:ที:ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื:องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั /งสิ /น แตท่ั /งนี /ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที:ยวสถานที:อื:นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสทิธิ�การจดัหานี /โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

1w. ในกรณีที:ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที:ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั /ง มิเช่นนั /นทาง
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั /งสิ /น  

 
 
 
 

 

 

 


