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วคนที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยคล 
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. 
 

17.15 น. 
 
 
 
 

ค ่า 
ที่พคก 

น าท่านเดินทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยคล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) 
จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่  ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 
รคบประทานอาหารค ่า 
โรงแรม Orchid garden Hotel  ระดคบ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วคนที่2 
Tamu Market -ผ่านชมพระราชวคงสุลต่าน Istana Nurul Iman - มคสยิด 
Omar Ali Saiffuddien -พิพิมภคณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน ้า - 
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

   เช้า รคบประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนัน้น าทา่นผา่น

ชม พระราชวคง Istana Nurul Iman พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้าง
ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า, 
ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง สิ่งอ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติด
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจัดงานเลีย้งที่
สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหลา่บรรดารถหรูที่พระองค์สะสม
อีกด้วย  จากนัน้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มคสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน  - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

วนัที่ 2    Tamu Market -ผ่านชมพระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman  - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้ - 
ลอ่งเรือชมลิงจมกูยาว 

วนัที่ 3   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภณัฑ์ Malay Technology -ช้อปปิง้ยายา่ซนัคอมเพล็กซ์ -บรูไน-มะนิลา  
วนัที่ 4.   มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภเูขาตาอลั – Jeepney Factory - ช็อปปิง้ห้าง SM Mall  – ชมโชว์พืน้เมือง  
วนัที่ 5   สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 



 

สร้างขึน้โดย สลุตา่น โอมาร์ อาลี ไซฟดุดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่ง
เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่  29 องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสี
อย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งนี ้
เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบ
โดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาล ีบริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมา
ประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึง่ มสัยิดแหง่นีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดน
แหง่สรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวคน รคบประทานอาหารกลางวคน ณ ภคตตาคาร  
จากนัน้น าท่านชม พิพิมภคณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 
29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และ
เคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศตา่ง ๆ ที่ถวายแดอ่งค์สลุตา่นแหง่บรูไน   จากนัน้น าทา่น
ลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้บรูไน เป็นหมูบ้่าน
กลางน า้ที่มีคนอยู่อาศยัต่อเนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาค า้ยนัและเช่ือมต่อ
กันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีม้ีทัง้ บ้านพักอาศยั , มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร 
ปัจจบุนัหมูบ้่านแหง่นีม้ีประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีที่แสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกที่ได้มาชมหมูบ้่านแหง่นี ้ ลอ่งเรือชม ลงิโพ
รบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอื่น เป็น
ลงิที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมน่ า้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ่า รคบประทานอาหารค ่า ณ ภคตตาคาร 
ที่พคก Orchid garden Hotel  ระดคบ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วคนที่ 3 
มคสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิมิภคณฑ์ Malay Technology – 
ช้อปป้ิงยาย่าซคนคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา 

เช้า รคบประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พคก 

 

จากนัน้น าท่านชม มคสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์
ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดใุน
การก่อสร้างและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินออ่นจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลยีร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดิน วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนัของบรูไน 
น าท่านชม จากนัน้น าท่านชม พิพิมภคณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของ
เคร่ืองใช้ในอดีตของชาวบรูไน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวคน รคบประทานอาหารกลางวคน ณ ภคตตาคาร 
 
 
 

จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปป้ิงที่  ยาย่าซคน คอมเพล็กซ์ เป็นแหลง่ช็อปปิง้ที่ส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทัง้สนิค้าพืน้เมือง,ของ
โบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเคร่ืองประดับราคาแพง  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่



 

 
18.40 น. 

ประเทศฟิลปิปินส์ 
น าทา่นเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ โดยสายการบิน รอยคล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI685 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.45 น. เดินทางถงึ สนามบนิ นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั ให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รคบประทานอาหารค ่า ณ ภคตตาคาร 
ที่พคก โรงแรม  Kimberly Hotel ระดคบ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

 

วคนที่ 4 
มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอคล – Jeepney Factory - ช็อปป้ิงห้าง 
SM Mall – ชมโชว์พืน้เมือง 

เช้า รคบประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พคก   
 จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้

ทา่นเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสูจุ่ด
ชมวิว People’s Park in the Sky ให้ทา่นได้ชมวิว ภเูขาไฟตาอคล (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟท่ีมีขนาดเลก็และตัง้อยูก่ลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ทา่นได้ทดลองนัง่รถ Jeepney ขึน้สูจ่ดุชมวิว **รวมคา่บริการ
แล้ว จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวคน รคบประทานอาหารกลาง ณ ภคตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีช่ือเสียงมากที่สดุในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผล

จากเดิมที่กองทพัสหรัฐได้ทิง้รถจ๊ีป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครัง้ที่สองเอาไว้ ชาวฟิลปิปินส์ได้น ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็นรถ
โดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้ โดยสารได้มากขึน้  พร้อมทัง้ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลปิปินส์ ซึ่งในปัจจบุนั รถจ๊ีปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สดุถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์
อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะ
ที่สดุในฟิลปิปินส์ ให้ทา่นได้อิสระช็อปปิง้เลอืกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นต้น หลงัจากนัน้น าทา่น ชมโชว์พืน้เมือง ซึง่เป็นการแสดงพืน้เมืองของชาวฟิลปิปินส์ 

ค ่า รคบประทานอาหารค ่า  
 
 
 
 
 
 
 



 

วคนที่ 5 
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติ
อาโก – มะนิลา –กรุงเทพฯ 

เช้า รคบประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตัง้ของ อนสุาวรีย์ โฮ
เซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้น าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกนันี ้ยงัเป็น
จุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนสุาวรีย์แห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และ
เป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรับนบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าท่านชม อินทรามรูอส ( Intramuros ) 
ถูกสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มี
ก าแพงล้อมรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา    น า
ท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่ง
ปลกูสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสที่ไมถ่กูระเบิดในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนงัโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมอง
ในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลกัหนเป็นรูปนกับุญอะกุสติน กับนกับุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 
ใกล้ๆกบัโบสถ์ยงัเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบตัิล า้ค่าไว้ให้ได้ช่ืนชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีต
ศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับ
แมน่ า้ปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัในการรับมือข่าศกึศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนสุรณ์สถานที่
ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจ าที่นี่จนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่งการต่อต้านอาณา
นิคมสเปน ป้อมแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ที่บา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีนี่อีกด้วย 

กลางวคน รคบประทานอาหารกลางวคน ณ ภคตตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน นินอย อาเกียโน ่เพื่อน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 

15.00 น 
 

 

น าท่านเดินทางสู ่กรุงบคนดาเสรีเบกาวคน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยคล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI684 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

17.10 น 

 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นเปลีย่นเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.30 น. 
 
 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 
 
 
 



 

อคตราค่าบริการ : บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day 5วคน 4 คืน โดยสายการบินรอยคลบรูไน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พคก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พคกเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตค๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  27-31 ก.ค. 62                                                                                           25,900 24,900 23,900 6,900 17,900 

วนัท่ี :  24-28 ส.ค. 62                                                                                           23,900 22,900 21,900 6,900 17,900 

วนัท่ี :  21-25 ก.ย. 62                                                                                           23,900 22,900 21,900 6,900 17,900 

วนัท่ี :  12-16 ต.ค. 62                                                                                           25,900 24,900 23,900 6,900 17,900 

วนัท่ี :  23-27 พ.ย. 62                                                                                           22,900 21,900 20,900 6,900 17,900 

วนัท่ี :  07-11 ธ.ค. 62                                                                                           23,900 22,900 21,900 6,900 17,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วคนเดินทางกลคบ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทควร์ ตค๋วเคร่ืองบิน  

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทคง้ที่กรุงเทพฯ และท่ีประเทศบรูไน – ฟิลิปปินส์ ปฏิเสมมิให้เดนิทางออกหรือเข้า

ประเทศ ทางบริษคทฯ ขอสงวนสิทม์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 
 

รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิน่และคนขับรถ รวม 
25 usd /ท่าน/ทริป // หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ื อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  



 

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 

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

 

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

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 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  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อคตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 25 USD /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ
ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 



 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 
 

 


