
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

มสัยิดทองค ำ Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมูบ้่ำนกลำงน ำ้  
ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Isman | ชมลงิจมกูยำว 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

BHT9191550 ทัวร์บรูไน Impression นครแห่งสันตสุิข 3 วนั 2 คืน 

เดนิทาง มิถุนายน – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 15,900.- 



 

 

 

  

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

10.30 น. คณะมำพร้อมกนัท่ี สนำมบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสำรขำออกชัน้  4 ประต ู9 เคำน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบิน รอยลั บรูไน 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทและหวัหน้ำทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

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

17.15 น. เดินทำงถงึ สนำมบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง  (เพื่อควำม
สะดวกในกำรนดัหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของทำ่นเป็นเวลำท้องถ่ิน) 

 จำกนัน้น ำทำ่นสมัผสับรรยำกำศวิถีชีวิตของชำวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เกต็ ให้ทำ่นได้เลอืกซือ้ ขนม หรือ อำหำร
พืน้เมืองของชำวบรูไนตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทำ่,เมืองบนัดำร์เสรีเบกำวนั 

วันที่2 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน า้ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว    

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

ปัจจุบนั มสัยิดทองค ำแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชำติของบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมที่สดุในบรูไน โดยมีกำรน ำเข้ำวสัดใุน
กำรก่อสร้ำงและตกแตง่มำจำกทัว่โลก อำทิเช่น หินออ่นจำกประเทศอิตำล,ี แชนเดอเลยีร์ทองค ำแท้ขนำดใหญ่ที่สดุในโลกจำก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้ำงในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชำย 
หญิง,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อนั บนัไดทำงขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่ำนแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสัซำนลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดิน วดัเดำละห์ ซึง่เป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน  
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลำดกำดงไนท์มำร์เก็ต 
วนัท่ี 2   มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ - ล่องเรือชมลิง

จมกูยำว    
วนัท่ี 3   Tamu Market - ผ่ำนชมพระรำชวังสุลต่ำน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - 

Brunei Maritime - ช้อปปิง้ยำยำ่ซนัคอมเพลก็ซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชมและถ่ำยรูปด้ำนนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลำงเมือง บนัดำร์เสรีเบกำวนั สร้ำงขึน้
โดย สลุต่ำน โอมำร์ อำล ีไซฟดุดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ ำพระองค์ของสมเด็จพระมหำรำชำธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระ
รำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภำยในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบ
ง่ำย เหมำะสมส ำหรับสถำนที่ในกำรสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่ำนคมัภีร์อลักุรอำน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นกำร
ผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกบัสถำปัตยกรรมอิตำลี ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ มินิ ทชัมำฮำล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริเวณด้ำนหน้ำของมัสยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำรจ ำลองเรือพระรำชพิธีมำ
ประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประกำรหนึง่ มสัยิดแหง่นีภ้ำยนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นำนำชนิดซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดน
แหง่สรวงสวรรค์ ถือได้วำ่เป็นมสัยิดที่สวยงำมมำกที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จำกนัน้น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่  

29 แห่งบรูไน และข้ำวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่ำนเอำไว้มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองรำชย์และ
เคร่ืองบรรณำกำรจำกประเทศตำ่งๆ รวมทัง้ของขวญัจำกผู้น ำประเทศตำ่ง ๆ ที่ถวำยแดอ่งค์สลุตำ่นแหง่บรูไน   จำกนัน้น ำทำ่น
ลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้บรูไน เป็นหมูบ้่ำน
กลำงน ำ้ที่มีคนอยู่อำศยัต่อเนื่องกนัมำยำวนำนกวำ่ 1,300 ปี กำรสร้ำงบ้ำนเรือนแบบปลกูสร้ำงอยู่บนเสำค ำ้ยนัและเช่ือมต่อ
กันด้วยสะพำน หมู่บ้ำนกลำงน ำ้นีม้ีทัง้ บ้ำนพักอำศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมยั, สถำนีต ำรวจ, ร้ำนค้ำ, ร้ำนอำหำร 
ปัจจบุนัหมูบ้่ำนแหง่นีม้ีประชำกรกวำ่สำมหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนท่ีที่แสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมริมน ำ้ของบรูไนสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลกที่ได้มำชมหมู่บ้ำนแห่งนี  ้ ลอ่งเรือชม ลิง
โพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกนัว่ำ ลิงจมกูยำว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยำวประหลำดกว่ำลิงชนิดอื่น 
เป็นลงิที่พบได้เฉพำะในประเทศบนเกำะบอร์เนียวเทำ่นัน้ โดยจะอำศยัอยูใ่นป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแมน่ ำ้ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทำ่,เมืองบนัดำร์เสรีเบกำวนั 

วันที่ 3 
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 - ช้อปป้ิงยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จำกนัน้ชม Tamu Market  น ำทำ่นสมัผสับรรยำกำศชมบรรยำกำศตลำดยำมเช้ำชมวิถีชีวิตของชำวบรูไน จำกนัน้น ำทำ่นผ่าน
ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นท่ีประทบัของสลุต่ำนแหง่บรูไนและพระรำชวงศ์ สร้ำง
ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูคำ่ 1.4 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตำรำงฟตุ ประกอบไปด้วย โดมท ำด้วยทองค ำ, 
ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ำ้ 257 ห้อง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในพระรำชวังแห่งนีค้ือสระว่ำยน ำ้จ ำนวน 5 สระ คอกม้ำติด
เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับม้ำเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่ำนจ ำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนำดจุ 110 คนั ห้องจัดงำนเลีย้งที่
สำมำรถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่ำที่จุคนได้ 1,500 คน พระรำชวงัแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหลำ่บรรดำรถหรูที่พระองค์สะสม
อีกด้วย  จำกนัน้น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมกำรจ ำลองรูปแบบกำรใช้ชีวิต และจดัแสดงข้ำวของเคร่ืองใช้
ในอดีตของชำวบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่ำนได้ชมศิลปะกำรทอผ้ำโบรำณของบรูไน มี
ลวดลำย ประณีตสวยงำม แม้วำ่ปัจจุบนัเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มำก แตค่นบรูไนก็ยงัอนรัุกษ์ศิลปะกำรทอผ้ำที่เป็นเอกลกัษณ์
ของชำติเอำไว้และมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนทอผ้ำขึน้ในที่นีด้้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จำกนัน้น ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime ซึ่งท่ำนจะได้รับชมเส้นทำงกำรล่องเรือ ขนสินค้ำ วัตถุโบรำณของจีน 

เวียดนำม และไทย อำทิเช่น ภำชนะกระเบือ้งเคลอืบ หม้อ ไหเป็นต้น เพื่อน ำมำแลกเปลีย่นกบัสนิค้ำท้องถ่ินของประเทศบรูไน
อำทิเช่น เคร่ืองเทศ เคร่ืองหวำย  แป้งสำค ูเป็นต้น และให้ท่ำนได้ทรำบถึงประวตัิควำมสมัพนัธ์อนัยำวนำนของประเทศบรูไน



 

กบันำนำประเทศ จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้ที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหลง่ช็อปปิง้ที่ส ำคญัใจกลำงเมืองบรูไน มีทัง้
สนิค้ำพืน้เมือง,ของโบรำณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัรำคำแพง  หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบิน เพื่อน ำท่ำน
เดินทำงกลบัสูป่ระเทศไทย   

18.40 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยลั บรูไน เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 
ชัว่โมง) (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

20.25 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ  
 

อัตราค่าบริการ : บรูไน Impression นครแห่งสันตสุิข 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี : 28-30 มิ.ย. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 

วนัท่ี : 19-21 ก.ค. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 

วนัท่ี : 23-25 ส.ค. 62 15,900 15,900 14,900 3,900 7,900 

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

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

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

วนัท่ี : 13-15 ธ.ค. 62 18,900 18,900 17,900 4,900 8,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 

 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 



 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูควำมถกูต้องของรำยกำรทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลำนดัหมำยทวัร์ 
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้ำใช้จำ่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ
คำ่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมมี่หวัหน้ำทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบ ุ



 

6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดนิทำง 
2. กระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ในกรณีท่ีน ำ้หนกัเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด  

30 กิโลกรัม/ทำ่น สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบนิก ำหนด 
3. คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง 
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท์, คำ่ซกัรีดฯลฯ 
5. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร 
6. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนตำ่งชำตหิรือคนตำ่งด้ำว 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 15 USD/ทำ่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำต ิ

เหตกุำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ช้ำ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 



 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคำ่บริกำรท่ีทำ่นได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับ
คำ่บริกำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  

10. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 


