
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              หนา้ 1 จาก 8  
 

        รหสัโปรแกรมทวัร ์AECBRUNEI PHI5887-BI-W02 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 โปรแกรมสดุคุม้ “ไปคร ัง้เดยีว เทีย่วสองประเทศ!!! บรไูน+ฟิลปิปินส”์ 

 บรไูน-ชมความอลังการของ มสัยดิทองค ำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 บรไูน-ผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระรำชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 บรไูน-ชมหมูบ่า้น  Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอายนัุบพันปี 

 ฟิลปิปินส-์ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนีย่ห์ลากสสีนัสไตล ์Filipinos 

 ฟิลปิปินส-์ชมววิ ภเูขำไฟตำอลั ภเูขาไฟทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต 

 ฟิลปิปินส-์พเิศษ...ชมโชวร์ะบ าพืน้เมอืงฟิลปิปินส ์

** รำคำนีไ้มแ่จกกระเป๋ำ ไมร่วมคำ่ ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที:่ 15-19 ต.ค./29ต.ค.-2พ.ย./12-16/19-23พ.ย.         25,900.- 
วนัที:่ 26-30 พ.ย.                26,900.- 

วนัที:่ 22-26 ต.ค.(วนัหยดุปิยะ)                    27,900.- 

วนัที ่: 03-07 ธ.ค.(วนัหยดุวนัพอ่)                28,900.- 
1. กรงุเทพฯ–บรไูน-ตลาดกาดง 
2. ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มสัยดิ 

Jame Asr Hassanil Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์Isamic 
Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-หมูบ่า้นกลาง
น ้า-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

มหศัจรรย ์AEC - บรไูน+ฟิลปิปินส ์- D 

5 วนั 4 คนื (BI)  
  โดยสำยกำรบนิรอยลั บรไูนแอรไ์ลน ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              หนา้ 2 จาก 8  
 

        รหสัโปรแกรมทวัร ์AECBRUNEI PHI5887-BI-W02 

3. ตลาด Tamu Kianggeh-ผา่นชม มสัยดิ Omar 
Ali Saiffuddien-พพิธิภณัฑ ์MalayTechnology-
ศนูยห์ตัถกรรมบรไูน-สวนAgro Technology 
Park-ชอ้ปป้ิง ยายา่ซนั-บรไูน-มะนลิา 

4. โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-
ชมววิภเูขาไฟตาอลั-ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

5. สวนไรซาล-อนิทรามรูอส-โบสถซ์านออกสัตนิ-
ป้อมปราการซานตเิอโก-้มะนลิา-กรงุเทพ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน – ตลำดกำดง ไนทม์ำรเ์ก็ต 

11.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei Airlines) โดยมเีจา้หนา้ที ่ให ้
การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

13.30 น.
  

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลำทอ้งถิน่เร็ว
กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่)  

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลำดกำดง ไนทม์ำรเ์ก็ต ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง Tamu Market-หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้ - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien -พพิธิภณัฑ ์Malay 

Technology-ผำ่นชมพระรำชวงัสลุตำ่น Istana Nurul Iman-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยำว 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้ชม Tamu Market น าทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี
ชวีติของชาวบรไูน จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่ำ้นกลำงน ำ้ Kampong Ayer หมูบ่า้น
กลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยู่
อาศัยตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนั
และเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านีม้ทีัง้ บา้นพักอาศัย, มสัยดิ, โรงเรยีน, สถานี
อนามยั, สถานตี ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีม้ปีระชากรกวา่สามหมืน่คน
คดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
วัฒนธรรมรมิน ้าของบรไูนสรา้งความประทบัใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีไ่ดม้าชม
หมูบ่า้นแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali 
Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ี
ไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน 
ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยดิประดับ
ตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนต์
ขอพร และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคัมภรีอ์ลักรุอาน มสัยดิแหง่นีเ้ป็นการผสมผสาน
ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ีไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมา
ฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดบั นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ 
มสัยดิแหง่นีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่
สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
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กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรปูแบบการใชช้วีติ 
และจัดแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรไูน จากนัน้น าทา่นผา่นชม พระรำชวงั 
Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่บรไูน
และพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่
2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 
หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นีค้อืสระวา่ยน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิ
เครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาด
จ ุ110 คัน หอ้งจดังานเลีย้งทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน 
พระราชวังแหง่นีย้งัเป็นทีเ่กบ็เหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น
ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ลงิจมกูยำว เป็น
ลงิทีม่มีจีมกูใหญแ่ละยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบน
เกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal 
Regalia-ชอ้ปป้ิงยำยำ่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-มะนลิำ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี 

แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยดิทองค าแหง่นีเ้ป็นมสัยดิแหง่ชาตขิอง
บรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารน าเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและ
ตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาด
ใหญท่ีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรไูนหรอืสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล โบลเกยีห ์มอูซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ
บดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุนัของบรไูน น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery 
พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศ
มสุลมิทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิี

ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แหง่บรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์
สลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่ง
บรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งค์
สลุตา่นแหง่บรไูน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยำยำ่ซนั คอมเพล็กซ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุมะนลิา ประเทศ
ฟิลปิปินส ์

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมะนลิำ ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI685 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.05 เดนิทางถงึ สนำมบนิ นนิอย อำเกยีโน ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์เวลำทอ้งถิน่เร็ว
กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 
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 ทีพ่กั  Y2 Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงมะนลิำ  
วนัทีส่ ี ่  มะนลิำ – โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตำไกไต – ชมววิภูเขำตำอลั – ชม

โชวพ์ืน้เมอืง 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ น าทา่นชม Las Piñas Bamboo Organ  ชม
ออรแ์กนไมไ้ผท่ีม่ชี ือ่เสยีงและมเีพยีงแหง่เดยีวในโลก จากนัน้น าทา่นชม Jeepney 
Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส ์เป็น
ผลติผลจากเดมิทีก่องทัพสหรัฐไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ทีใ่ชใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องเอาไว ้
ชาวฟิลปิปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพือ่ท าเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้าก
ขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆทีใ่หส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึง่ใน
ปัจจบุนั รถจี๊ปนีย่เ์ป็นรถยนตท์ีใ่ชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุถอืได ้
วา่เป็นสญัลกัษณ์อยา่งนงึของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตำ
ไกไต (Tagaytay) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุมะนลิา ระหวา่งการเดนิทางให ้
ทา่นเพลดิเพลนิชมทวิทัศนช์นบททีส่วยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรยีง
รายตามทาง 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิ People’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มววิ ภเูขำไฟตำอลั 
(Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟทีม่ขีนาดเล็กและตัง้อยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตา
ไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองน่ังรถ Jeepney ขึน้สูจ่ดุชมววิ *รวม
คา่บรกิารแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุมะนลิา 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษ...ทานอาหารพรอ้มชมโชวร์ะบ าพืน้เมอืง ให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกบัการรอ้งเพลงและการเตน้ร าแบบพืน้เมอืงแบบฟิลปิปินส ์

 

 ทีพ่กั  Y2 Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงมะนลิำ  

วนัทีห่ำ้ สวนไรซำล – อนิทรำมรูอส – โบสถซ์ำนอะกสุตนิ – ป้อมปรำกำรซำนตอิำโก – มะนลิำ 

– บรไูน – กรงุเทพฯ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชม สวนไรซำล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุ
มะนลิาเป นทีต่ัง้ของ อนสุำวรยี ์โฮเซ ่ไรซำล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอก

ฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดยีวกนันี ้ยงัเป็นจดุที่
ฟิลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนอืสหรัฐอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรยีแ์หง่นีจ้งึมี
ความส าคญัตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และเป็นจดุแรกทีใ่ชเ้ป็นหลักกโิลเมตรแรกส าหรับนับระยะ
ถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าทา่นชม อนิทรำมรูอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพือ่ป้องกนัการรกุราน ภายในป้อมอนิทรามรูอส ถกูสรา้ง
ขึน้มาเพือ่เป็นศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมยัยโุรปตอนกลาง มกี าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่งมดิชดิ 
ถอืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนกรงุมะนลิา น าทา่นชม 
โบสถซ์ำนอะกสุตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิง่ปลกูสรา้งหนึง่เดยีว ภายในอนิทรามรูอสทีไ่มถ่กูระเบดิใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อรกิ และ
ประตใูหญท่ีแ่กะสลกัหนเป็นรปูนักบญุอะกสุตนิ กบันักบญุโมนกีทีง่ดงามน่าเจรญิศรัทธาเป็น
อยา่งยิง่ ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็สมบตัลิ ้าคา่ไวใ้หไ้ดช้ืน่ชมมากมาย 
ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีตศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซกินั จากนัน้
น าทา่นชม ป้อมปรำกำรซำนตอิำโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกบัแมน่ ้าปาสกิ ซึง่ถอื
เป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคญัในการรับมอืขา่ศกึศตัร ูเดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็น
อนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) ผูถ้กูจองจ าทีน่ีจ่นสิน้ชวีติ
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ในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแหง่การตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อมแหง่นี้ยงัเป็นสถานทีถ่า่ยรปู
งานแตง่งาน ทีบ่า่วสาวจะนยิมมาถา่ยรปูแตง่งานทีน่ีอ่กีดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิ นนิอย อำเกยีโน ่เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั กรงุ
บนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรไูน 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดำเสรเีบกำวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI684 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

17.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลำทอ้งถิน่เร็ว
กวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

18.15 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

**************************************************** 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก

หรอืเขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

เดนิทำงวนัที ่ 15-19/22-26 ต.ค./29ต.ค.-2พ.ย./12-16/19-23พ.ย. 
อตัรำคำ่บรกิำร  รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 25,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 25,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 24,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

เดนิทำงวนัที ่  26-30 พ.ย. 
อตัรำคำ่บรกิำร  รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 26,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 26,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 25,900.- 
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เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 24,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

เดนิทำงวนัที ่ 22-26 ต.ค.(วนัหยดุปิยะ)  
อตัรำคำ่บรกิำร  รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 27,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 27,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 26,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 25,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
เดนิทำงวนัที ่ 03-07 ธ.ค.(วนัหยดุวนัพอ่)       

อตัรำคำ่บรกิำร  รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 28,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 28,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 27,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 26,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้ 

     **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วันที ่ 1 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช ำระท ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 20 วนั หรอืตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิกำรเดนิทำงในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ
ฟิลปิปินสไ์มม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศฟิลปิปินสแ์ละบรไูนมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศฟิลปิปินสแ์ละ
บรไูนตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

************************************ 


