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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – ตลาดกาดง 

��.�� น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิบริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัร

โดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง

ก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

เที�ยวบินขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี�ยนแปลงเวลาบิน ทั�งนี� เป็นการารเปลี�ยนแปลงตามตารางบิน 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั �น  ก่อนทาํการออกตั �วภายในทกุครั�ง  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที�บริษทั ตามวนัที� ที�ลูกคา้เดินทาง 

21.�� น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เที�ยวบนิที� BI5�� สาย

การบนิมบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง 45 นาท ี

00.4� น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิBrunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย � ช.ม.กรุณา

ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) นาํท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ นาํ

ท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั 

ที�พกั Orchid garden Hotel ระดบั 4* หรือเทียบเท่า  

 

วนัที�สอง มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery – พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia – มสัยิด Omar Ali 

Saiffuddien – หมู่บา้นกลางนํ�า – สนามบิน – บรูไน – มะนิลา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั�นนาํท่านชม มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ�นในโอกาสฉลอง �� ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค์

ปจัจุบนั มสัยดิทองคาํแห่งนี� เป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และมสีถาปตัยกรรมสวยงามที�สุดในบรูไน โดยมกีารนาํเขา้วสัดุใน

การก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทั �วโลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลยีร ์ทองคาํแทข้นาดใหญ่ที�สุดในโลก

จากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ�มก่อสรา้งในปี ���� แลว้เสร็จในปี ���� ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์� หอ้งแยก

ชาย หญิง,โดมทองคาํจาํนวน �� อนั บนัไดทางขึ�น �� ข ั�น โคมไฟ �� ดวงเพื�อเป็นเกียรติแก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือ

สมเดจ็พระราชาธิบดฮีจัญ ีฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ�งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดอีงคท์ี� �� องคป์จัจบุนัของ  

บรูไน นาํท่านชม พิพิธภณัฑ ์Islamic Gallery พิพิธภณัฑแ์ห่งนี� เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลํ�าค่าขององคส์ุลต่าน

จากประเทศมสุลมิท ั �วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คมัภรีอ์ลักุระอาน ขนาดเลก็ที�สุดในโลก  จากนั�นนาํท่านผ่านชมและถ่ายรูป

ดา้นนอก มสัยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึ�นโดย สุลต่าน โอมาร ์อาล ีไซฟุด

ดิน ซึ�งเป็นมสัยดิประจาํพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี� �� ของบรูไน ซึ�งเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธิ

บดอีงคท์ี� �� องคป์จัจบุนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื�องสอีย่างเรียบงา่ย เหมาะสมสาํหรบัสถานที�ใน

การสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งนี� เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรม

แบบอิสลามกบัสถาปตัยกรรมอิตาล ีไดร้บัการขนานนามว่า มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
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อิตาล ีบริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มกีารจาํลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการ

หนึ�ง มสัยดิแห่งนี�ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ�งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็น

มสัยดิที�สวยงามมากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั�นนาํท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครื�องประกอบพธิีราชาภเิษกของสมเดจ็พระราชาธิบดอีงคท์ี� ��  

แห่งบรูไน และขา้วของเครื�องใชข้ององคส์ุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครื�องเงนิ, เครื�องทอง มงกุฎ เครื�องราชยแ์ละเครื�อง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั�งของขวญัจากผูน้าํประเทศต่าง ๆ ที�ถวายแด่องคส์ุลต่านแห่งบรูไน จากนั�นนาํท่านล่องเรือ

ชม หมู่บา้นกลางนํ�า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางนํ�าที�ใหญ่ที�สุดในโลก ตั�งอยู่บริเวณปากแม่นํ �าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางนํ�าที�

มคีนอยู่อาศยัต่อเนื�องกนัมายาวนานกว่า �,��� ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาคํ �ายนัและเชื�อมต่อกนัดว้ย

สะพาน หมู่บา้นกลางนํ�านี�มที ั�ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีตาํรวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปจัจุบนั

หมู่บา้นแห่งนี�มปีระชากรกว่าสามหมื�นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจาํนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที�ที�แสดงใหเ้ห็นถึง

วฒันธรรมริมนํ�าของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวจากทั �วโลกที�ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี�  หลงัจากนั�นนาํท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ  

��.�� น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เที�ยวบนิ  ที� BI��� ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ั �วโมง 25 

นาทโีดยประมาณ สายการบนิมบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

��.�� น.  เดินทางถงึ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย � ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่

โรงแรมที�พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัเขา้ที�พกั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถซ์านอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อาหารมื�อคํ �า (ชมโชวพ์ื�นเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 นําท่านออกเดินทางไปยงั สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ตั�งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที�ต ั�งของ อนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไร

ซาล (Jose Rizal) ผูน้ําในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในช่วงปี 

ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี�  ยงัเป็นจุดที�ฟิลิปปินส์

ประกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรี  ยแ์ห่งนี�

จึงมีความสําคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที�ใช เ้ป็นหลกั

กิโลเมตรแรกสาํหรบันบัระยะถนนทุก ๆ สายในลูซอน จากนั�นนาํท่าน

ชม อินทรามูรอส (Intramuros) ถูกสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื�อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อม

อินทรามูรอส ถูกสรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมลีกัษณะสถาปตัยกรรมแบบ

เมอืงในสมยัยุโรปตอนกลาง มกีาํแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมดิชดิ ถอืว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมที�ไม่ควรพลาด

เมื�อมาเยอืนกรุงมะนิลา     

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางต่อ โบสถซ์านอะกสุติน (San Agustin Church) สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. ���� ตามแบบสถาปตัยกรรมของสเปน

เป็นสิ�งปลูกสรา้งหนึ�งเดยีว ภายในอนิทรามรูอสที�ไม่ถูกระเบดิในสงครามโลกครั�งที� � ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ที�

ชวนมองในสไตลด์อริก และประตูใหญ่ที�แกะสลกัหนเป็นรูปนกับุญอะกุสตนิ กบันกับญุโมนีกที�งดงามน่าเจริญศรทัธาเป็น

อย่างยิ�ง ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นที�ต ั�งของพพิธิภณัฑท์ี�เก็บสมบตัิล ํ �าค่าไวใ้หไ้ดช้ื�นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งาน

ประณีตศิลป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเมก็ซกินั จากนั�นนาํท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิ

กบัแม่นํ �าปาสกิ ซึ�งถอืเป็นจดุยุทธศาสตรส์าํคญัในการรบัมอืข่าศึกศตัรู เดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปจัจบุนัเป็นอนุสรณ์

สถานที�ระลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจาํที�นี�จนสิ�นชวีติในปีค.ศ.���� ในยุคสมยัแห่งการต่อตา้น

อาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี�ยงัเป็นสถานที�ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที�บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที�นี�อกีดว้ย 

คํ �า      บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

เพิ�มความพเิศษใหก้บัมื�อคํ �าดว้ย การแสดงพื�นเมืองของชาวฟิลิปปินส ์สมัผสัประสบการณ์ยามคํ �าคืนอนัแสนพเิศษที�เต็มไป

ดว้ยมนตเ์สน่ห ์นกัแสดงจะแต่งเครื�องแต่งกายแบบดั�งเดิมของชาวฟิลปิปินส ์พรอ้มเมนูอาหารทอ้งถิ�นจานรอ้นนานาชนิด ชม

การแสดงดนตรีมโหรีในแบบฟิลปีิโน  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 
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วนัที�สี� โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – โรงงาน Jeepney – มะนิลา – เมอืงตาไกไต – ชมวิวภเูขาตาอลั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ โบสถเ์ก่าแก่ที�มชีื�อเสียงและมคีวามแปลกอยู่ในตวั และ

เมื�อมาเยือนฟิลิปปินสน์ักท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะตอ้งมาชม Las Piñas Bamboo 

Organ ออรแ์กนที�ทาํมาจากไมไ้ผ่ ซึ�งมอีายุเก่าแก่ราว ��� ปี ถูกสรา้งขึ�นมาพรอ้ม 

กบัโบสถ ์ โดยบาทหลวงชาวสเปนผูม้ีพรสวรรค์ท ั�งทางดา้นดนตรีและสถาปนิก

ออกแบบ และในทุก ๆ ปี โบสถแ์ห่งนี�จะจดัเทศกาลออรแ์กนไมไ้ผ่นานาชาติขึ�น ซึ�ง

จะมีนกัดนตรีจากทั �วโลก พรอ้มใจกนัมาร่วมบรรเลงดนตรีร่วมกบัคณะนกัรอ้ง

ประสานเสียง เพื�อเฉลิมฉลองใหก้บัหนึ�งในเครื�องดนตรีที�มีอายุเก่าแก่ของโลก ที�

ยงัคงสามารถใชง้านไดอ้ยู่ จากนั�นนาํท่านชม โรงงานผลิตรถ Jeepney (Jeepney 

Factory) ยานพาหนะยอดนิยมที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เป็น

ผลติผลจากกองทพัสหรฐัที�ไดท้ิ�งรถจี �ปทางทหาร (Jeeps) ที�ใชใ้นสงครามโลกครั�งที�

สองเอาไว ้ต่อมาชาวฟิลปิปินสไ์ดน้าํมาดดัแปลงเพื�อทาํเป็นรถโดยสาร เพื�อเอาไวใ้ช ้

บรรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึ�น พรอ้มทั�งตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่าง ๆ ที�ใหส้ฉูีดฉาด

ตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึ�งในปจัจุบนั รถจี �ปนี�ยเ์ป็นรถยนตท์ี�ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที�ไดร้บัความนิยมมากที�สุดถือไดว้่า

เป็นสญัลกัษณ์อย่างนึงของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็ว่าได ้ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนาํท่านสู่จุดชมววิ ภูเขาไฟตาอลั (Taal Vocano) ชม

วิ ว บนหอคอย  People’s Park in the Sky ที� ส า ม า ร ถ

มองเห็นวิวทะเลสาบและภูเขาไฟแบบ ��� องศา ประเทศ

ฟิลปิปินสน์ั�นขึ�นชื�อว่าเป็นเกาะที�เต็มไปดว้ยภูเขาไฟ ทะเลสาบ

แห่งนี�มลีกัษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดตั�งอยู่บนเกาะเลก็ 

ๆ เป็นแอ่งภูเขาไฟโผล่ขึ�นกลางทะเลสาบ บางครั�งจึงเรียกชื�อ

ภูเขาไฟนี�ว่า "เกาะภูเขาไฟ" เมอืงตาไกไต ตั�งอยู่ทางตอนใต ้

ของเกาะลูซอน ในเขตจงัหวดับาตงักสั ห่างจากกรุงมะนิลา 

ราว �� กิโลเมตร เดินทางดว้ยรถบสัใชเ้วลา � ช ั �วโมงโดยประมาณ ดว้ยระยะทางที�ไม่ไกลจากมะนิลาจึงทาํใหน้กัท่องเที�ยว

เลอืกที�จะเดินทางไปชมภูเขาไฟตาอลัเป็นจาํนวนมาก อีกท ั�งเมอืงตาไกไตเองยงัเป็นเมอืงตากอากาศสาํคญัของชาวฟิลปิปินส ์

ทาํเลที�ต ั�งอยู่บนที�ราบสูง มอีากาศที�เยน็สบายมวีวิทวิทศันท์ี�ทาํใหเ้หมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจจากเมอืงที�วุ่นวาย 

พิเศษ...จากจุดจอดรถบสัใหท้่านไดท้ดลองนั �งรถ Jeepney ขึ� นสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแลว้ อิสระใหเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศยั จากนั�นนาํท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

คํ �า     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
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สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หา้  ชอ้ปปิ� ง SM Mall of Asia – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้ SM Mall of Asia  

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในเบยซ์ติ ีตั�งอยู่ใกลก้บัเขตศูนยก์ลาง

ธุรกิจเอสเอ็ม หา้งสรรพสินคา้แห่งนี� เป็นหา้งสรรพสินคา้ที�ใหญ่

ที�สุดที�เป็นอนัดบัสามของประเทศฟิลปิปินสแ์ละมสีาขาเยอะที�สุด

ในฟิลิปปินส์ ถูกจ ัดสรรพื�นที�รวบรวมกิจกรรมขนาดใหญ่

ประกอบดว้ย โซนจดัแสดงคอนเสิร์ต สวนสนุกเบย์ ศูนย์

วิทยาศาสตร์ ศูนย์ประชุม  ศูนย์อ าหาร เรียกได ว้่ า เ ป็น

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลาที�มีทุกอย่างครบ

วงจรใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ� ง เลอืกซื�อของฝากกลบัเมอืงไทย อาทเิช่น มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอรน์หลากหลายรสชาต ิเป็นตน้ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ สนามบิน นินอย อาเกยีโน่ เพื�อนาํท่านเดนิทางต่อไปยงั ประเทศบรูไน 

��.�� น. นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที�ยวบนิที� BI��� ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง สายการบนิมบีริการอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

��.�� น. เดนิทางถงึ สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน นาํท่านเปลี�ยนเที�ยวบนิเพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.15 น.  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที�ยวบนิที� BI��� ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ � ชั �วโมง 45 นาท ีสายการบนิมบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

20.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************** 
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อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 

เที�ยวฟิน เปิดประตูสูอ่าเซยีน บรูไน ฟิลปิปินส ์
5 วนั 4 คืน โดย สายการบิน รอยลับรูไน แอรไ์ลน ์(BI) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปีเสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ��ปี 

ไม่เสรมิเตียง 
ไม่เอาตั �วเครื�องบิน พกัเดี�ยว 

�� ก.พ. – �� มี.ค. �� 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

�� – �� มี.ค. �� 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

�� – �� มี.ค. �� 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

�� – �� เม.ย. �� 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

�� – �� เม.ย. �� 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

�� – �� เม.ย. �� 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

 

               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ � ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ ��,990 บาท *** 

***ราคานี� รวมรายการทวัร ์และ ตั �วเครื�องบนิ*** 

 
***ราคานี� เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี� สาํหรบัลูกคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเท่านั�น!! ** 
 

 
 
 
 

**หมายเหต ุ: รายการนี� ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวมท่านละ �,80� บาท/ท่าน/ทริป) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)  

 (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางที�สนามบิน)**เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
*** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 
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อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีนํ�ามนัและภาษีตั �วทุกชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 

 ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัหอ้งละ � – � ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �0 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตคิ่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ(Re – Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ�าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบินกาํหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ �,800 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (ชําระที�สนามบินในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึ�นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการที�ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นั�น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดินทางเพื�อ

ยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ ��,��� บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที�เหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั�งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั�นบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทั�งหมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจริง 
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3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าทั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้ริการที�ได้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั�งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

�.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์��% 

�.ยกเลกิก่อนการเดินทาง � – �� วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรน์ี�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรือปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน 

ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ �,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ �,��� บาท 

2.ในกรณีที�ทางประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศบรูไน ส ั �งใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่า

และค่าบริการเพิ�มเติมตามค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�นจริง เพื�อดาํเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่า 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง ท ั�งนี�ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน์ี� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบริการใน

กรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนได ้

ปรบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
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10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนั�น ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื�น 

ๆ ที�เขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักลา่วท ั�งสิ�น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�น ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ั�งหมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวนี� 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกิดขึ�นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุต่าง ๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ�าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ตั �วเครื�องบนิ,ตั �วรถทวัร,์ตั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั�งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้ท่านออกตั �ว

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 


