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มสัยิดทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมูบ้่านกลางน า้  
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บรูไน Impression นครแห่งสันตสุิข 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563  

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 21,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 2   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman – หมูบ้่านกลางน า้ – ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว     
วนัท่ี 3   Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia – พิพิธภณัฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and 

Handicraft - อนสุรณ์คริสตลั – บรูไน – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

10.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้  4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยลั บรูไน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เที่ยวบินที่  BI514  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 

17.15 น. เดินทางถงึ สนามบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง  (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) 

 จากนัน้น าทา่นสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เกต็ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WAFA HOTEL  หรือเทียบเทา่,เมืองบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

วันที่2 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul 
Iman – หมู่บ้านกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์

ปัจจบุนั มสัยิดทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดใุน
การก่อสร้างและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินออ่นจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลยีร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดิน วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนัของบรูไน 
จากนัน้ผา่นชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวัง Istana Nurul Iman ซึง่เป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของ
สลุตา่นแหง่บรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตาราง
ฟตุ ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแหง่นีค้ือสระ
วา่ยน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพื่อแขง่โปโลขององค์สลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ
110 คนั ห้องจดังานเลีย้งที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหล่า
บรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้
บรูไน เป็นหมูบ้่านกลางน า้ที่มีคนอยูอ่าศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยูบ่นเสาค า้
ยนัและเช่ือมตอ่กนัด้วยสะพาน หมูบ้่านกลางน า้นีม้ีทัง้ บ้านพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, 
ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บ้านแห่งนีม้ีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานท่ีที่แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ 
ลอ่งเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกนัว่า ลิงจมกูยาว เป็นลิงที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาด
กวา่ลงิชนิดอื่น เป็นลงิที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมน่ า้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  WAFA HOTEL  หรือเทียบเทา่,เมืองบนัดาร์เสรีเบกาวนั 

วันที่ 3 
Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia – 
พพิธิภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - อนุสรณ์
คริสตัล – บรูไน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้ชม Tamu Market  น าทา่นสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวถีิชีวิตของชาวบรูไน  จากนัน้น าทา่นผา่น
ชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึน้โดย สลุต่าน โอมาร์ 
อาล ีไซฟดุดิน ซึง่เป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ด้วยหินออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับ
สถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาล ีได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo 
Nolli ชาวอิตาล ีบริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึง่ มสัยิดแหง่นีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค์ ถือได้ว่า
เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 

29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และ
เคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศตา่ง ๆ ที่ถวายแดอ่งค์สลุตา่นแหง่บรูไน   จากนัน้น าทา่น
ชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีตของชาวบรูไน 
จากนัน้น าทา่นชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ทา่นได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม 
แม้ว่าปัจจุบนัเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยงัอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่ เป็นเอกลกัษณ์ของชาติเอาไว้และมีการ
จดัการเรียนการสอนทอผ้าขึน้ในที่นีด้้วย จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปแวะเยี่ยมชมอนุสรณ์คริสตัล (Crystal Arch) โรงแรมดิ
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เอ็มไพร์ แอนด์ คนัทรีคลบั ตัง้อยูใ่นเขตเจนดูงอนัร่ืนรมย์ ในท าเลที่ตัง้อนัโดดเด่นใจกลางกิจกรรมทางศาสนา, การพกัผ่อนริม
ชายหาด, การเที่ยวชมทิวทศัน์ของบันดาร์เสรีเบกาวนั ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากที่พกัไปเพียง15 km และเดินทางไปถึง
สนามบินได้ภายใน 20 นาที 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  
 

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 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 15 USD/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 15 USD/ทา่น/ทริป 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 


