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 โปรแกรมสุดคุม้ “ไปคร้ังเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” 

 บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองค ำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระรำชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 บรูไน-ชมหมู่บ้าน  Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี 

 ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจีป๊นี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos 

 ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขำไฟตำอัล ภูเขาไฟที่ตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต 

 ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ชอ้ปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย 

** รำคำนี้ไม่แจกกระเป๋ำ ไม่รวมค่ำ ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันที่: 30 ม.ค.–03ก.พ./ 27ก.พ.–02มี.ค./ 05-09/ 12-16/ 19-23 มี.ค. 59 25,900.- 
วันที่: 20-24 ก.พ. 59 ( วันหยุด วันมำฆบูชำ )      26,900.- 

1. กรุงเทพฯ–บรูไน-มะนิลา-เข้าโรงแรมที่พัก 
2. โบสถ์เซนต์โจเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-

ชมววิภูเขาไฟตาอลั-ชมโชวพ์ื นเมือง 
3. สวนไรซาล-อินทรามูรอส-โบสถ์ซานออกัสติน-

ป้อมปราการซานติเอโก-้City of Dreams-ช้อปปิ้ง 
SM Mall-มะนิลา-บรูไน 

4. ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด 
Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Isamic 
Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-หมู่บ้านกลาง
น ้า-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-กาดงไนทม์าร์เก็ต 

มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ - B 

5 วัน 4 คืน (BI)  
โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ 
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5. ตลาด Tamu Kianggeh-ผ่านชม มัสยดิ Omar 
Ali Saiffuddien-พิพิธภัณฑ์ MalayTechnology-
ศูนย์หตัถกรรมบรูไน-สวนAgro Technology 
Park-ช้อปปิ้ง ยาย่าซัน-บรูไน-กรุงเทพฯ 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – บรูไน – มะนิลำ 

11.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U
เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมเีจ้าหน้าที่  
ใหก้ารตอ้นรับ และอ้านวยความสะดวก 

 

13.30 น.
  

น้าท่านเดินทางสู ่กรุงบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรไูน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 

 

17.15 น. เดินทางถึง สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำท้องถิ่นเร็ว
กว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) จากนั นน้าท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพือ่เดินทางตอ่ไปยัง กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส ์

 

19.00 น. น้าท่านเดินทางสู ่กรุงมะนิลำ ประเทศฟลิิปปินส ์โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินที ่BI685 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

21.05 เดินทางถึง สนำมบิน นินอย อำเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิิปปินส ์เวลำท้องถิน่เร็ว
กว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) นา้ทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั นน้าท่านเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก ใหท้า่นได้พกัผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 ที่พัก  Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ, เมืองมะนิลำ  

วันที่สอง มะนิลำ – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตำไกไต – ชมวิวภูเขำตำอัล – ชม

โชว์พื้นเมือง 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    

 จากนั นน้าท่านชม โบสถเ์ซน็ต์โจเซฟ น้าท่านชม Las Piñas Bamboo Organ  ชม
ออร์แกนไม้ไผ่ที่มชีื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก จากนั นน้าท่านชม Jeepney 
Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชือ่เสียงมากที่สุดในประเทศฟลิิปปินส ์เป็น
ผลิตผลจากเดิมทีก่องทัพสหรัฐได้ทิ งรถจีป๊ (Jeeps) ที่ใชใ้นสงครามโลกครั งที่สองเอาไว ้
ชาวฟิลิปปินส์ได้น้ามาดดัแปลงเพื่อท้าเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มาก
ขึ น พร้อมทั งตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายตา่งๆทีใ่ห้สีฉดูฉาดตามแบบชาวฟลิิปปินส ์ซึง่ใน
ปัจจุบัน รถจี๊ปน่ีย์เป็นรถยนตท์ี่ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สดุถือได้
ว่าเป็นสญัลกัษณ์อย่างนึงของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได้ จากนั นน้าท่านเดินทางสูเ่มือง ตำ
ไกไต (Tagaytay) ตั งอยูท่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้
ท่านเพลดิเพลินชมทิวทัศน์ชนบททีส่วยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียง
รายตามทาง 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย จากนั นน้าท่านสู่จดุชมววิ People’s Park in the Sky ให้ทา่นไดช้มววิ ภเูขำไฟตำอัล 
(Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเลก็และตั งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตา
ไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ใหท้่านได้ทดลองน่ังรถ Jeepney ขึ นสู่จุดชมวิว *รวม
ค่าบริการแลว้ จากนั นน้าท่านเดินทางกลับสู ่กรุงมะนิลา 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภตัตำคำร พิเศษ...ทานอาหารพร้อมชมโชว์ระบ้าพื นเมือง ให้
ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเตน้ร้าแบบพื นเมืองแบบฟิลิปปนิส ์

 

 ที่พัก  Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ, เมืองมะนิลำ 
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วันที่สำม สวนไรซำล – อินทรำมูรอส – โบสถ์ซำนอะกุสติน – ป้อมปรำกำรซำนติอำโก – City Of 
Dreams Manila – ช้อปปิ้งห้ำง SM Mall of Asia – มะนิลำ – บรูไน 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    
 จากนั นน้าท่านชม สวนไรซำล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ั งอยูใ่จกลางกรุง

มะนิลาเปนที่ตั งของ อนุสำวรีย์ โฮเซ่ ไรซำล ( Jose Rizal ) ผู้น้าในการปลดแอก
ฟิลิปปินส์จากสเปนในชว่งป ีค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี  ยังเป็นจุดที่
ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปคี.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี จึงมี
ความสา้คญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกทีใ่ชเ้ป็นหลักกิโลเมตรแรกส้าหรับนับระยะ
ถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั นน้าท่านชม อินทรำมูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ นเมื่อปี 
ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในปอ้มอินทรามูรอส ถูกสร้าง
ขึ นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะ
สถาปตัยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มกี้าแพงล้อมรอบ คา่ยป้อมยามอย่างมิดชดิ 
ถือวา่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมที่ไมค่วรพลาดเมื่อมาเยอืนกรุงมะนิลา น้าท่านชม 
โบสถ์ซำนอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปตัยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไมถู่กระเบดิใน
สงครามโลกครั งที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์้านหน้าที่ชวนมองในสไตลด์อริก และ
ประตูใหญท่ี่แกะสลกัหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบญุโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็น
อย่างย่ิง ใกล้ๆ กับโบสถ์ยังเป็นที่ตั งของพิพิธภัณฑ์ที่เกบ็สมบัตลิ า้คา่ไวใ้หไ้ดช้ื่นชมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีตศลิป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซกิัน จากนั น
น้าท่านชม ป้อมปรำกำรซำนติอำโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น ้าปาสกิ ซ่ึงถือ
เป็นจุดยทุธศาสตร์สา้คญัในการรับมือข่าศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็น
อนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ้าที่น่ีจนสิ นชีวติ
ในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูป
งานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถา่ยรูปแต่งงานที่นีอ่ีกด้วย 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั นน้าท่านสู ่City of Dreams Manila สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาว

หรูหราด้วยงบประมาณการสร้างกวา่ 1,000 ล้านดอลลา่ห์ ให้ทา่นได้อิสระเสี่ยงโชคกับ
คาสิโน (ไม่อนญุาตใหเ้ดก็ทีม่ีอายตุ่้ากวา่ 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไมอ่นุญาตท้าการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสโินทั งสิ นและควรแต่งกายสภุาพ) หรือ เลือกเข้าชมในสว่นของ
โซน DreamPlay ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัหลากหลายกิจกรรมต่างๆ จากเหล่าตัวการ์ตูน
ค่าย DreamWorks อาทเิชน่ KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไม่รวมค่าบตัร
เข้าชม แบบ 4 ชัว่โมง ผูใ้หญ่ 400 Php.(ประมาณ300บาท) เดก็ 880Php.(ประมาณ 660 
บาท)จากนั นอสิระช้อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชีย
(พื นที่กวา่ 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื อสินค้า Brand name หรือเลือกซื อของฝากตา่งๆ 
อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

 

18.30 น. จากนั นน้าท่านเดินทางสู ่สนำมบิน นินอย อำเกียโน่ เพื่อน้าทา่นเดินทางตอ่ไปยัง กรุง
บันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน 

 

21.50 น. น้าท่านเดินทางสู ่กรุงบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรไูน ( 
Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI686 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

23.59 น. เดินทางถึง สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลำท้องถิ่นเร็ว
กว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) น้าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั นน้าท่านเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก 

 

 ทีพ่ัก The Centerpoint Hotel ระดับ4ดำวหรือเทียบเทำ่,เมืองบันดำเสรีเบกำวัน  
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วันที่ส่ี   ผ่ำนชมพระรำชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - 

พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้ำนกลำงน้ ำ - 

ล่องเรือชมลิงจมูกยำว – กำดงไนท์มำร์เก็ต 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    

 จากนั นน้าท่านผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอกด้านหน้าประตูของ พระรำชวัง Istana Nurul 
Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ 
สร้างขึ นเมื่อป ีค.ศ. 1984 มีมูลคา่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื นที่ 2,152,782 ตาราง
ฟุต ประกอบไปด้วย โดมท้าด้วยทองคา้, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 ห้อง สิ่งอ้านวย
ความสะดวกในพระราชวังแห่งนี คือสระว่ายน า้จ้านวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศ
ส้าหรับมา้เพื่อแข่งโปโลขององค์สลุตา่นจ้านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน ห้อง
จัดงานเลี ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่ง
นี ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย จากนั นน้าท่านชม มัสยิด Jame 
Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ นในโอกาสฉลอง 25 ป ีแห่งการครองราชย์ของสุลต่าน
องค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค้าแห่งนี เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปตัยกรรมสวยงาม
ที่สุดในบรูไน โดยมกีารน้าเข้าวัสดุในการกอ่สร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเชน่ หิน
อ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคา้แท้ขนาดใหญท่ี่สดุในโลกจากประเทศ
ออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้อง
สวดมนต์ 2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค้าจา้นวน 29 อัน บันไดทางขึ น 29 ขั น โคมไฟ 
29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก ่องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดฮีัจญี ฮสัซานัล 
โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที ่29 องค์ปัจจุบันของ
บรูไน น้าทา่นชม พพิิธภณัฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี เป็นแหล่งรวบรวมของ
สะสมโบราณล า้คา่ขององคส์ุลตา่นจากประเทศมสุลิมทัว่โลกมาแสดงไว้  อาทเิช่น 
คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 จากนั นน้าท่านชม พิพธิภณัฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที ่29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์
สุลตา่นเอาไว้มากมาย อาทเิช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั งของขวัญจากผู้นา้ประเทศต่าง ๆ ทีถ่วายแด่องค์
สุลตา่นแห่งบรูไน จากนั นน้าท่านลอ่งเรือชม หมู่บำ้นกลำงน้ ำ Kampong Ayer หมู่บ้าน
กลางน า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตั งอยู่บริเวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน ้าที่มีคนอยู่
อาศัยตอ่เน่ืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค า้ยัน
และเชือ่มตอ่กันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน ้านี มทีั ง บา้นพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานี
อนามัย, สถานีตา้รวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี มีประชากรกวา่สามหมื่นคน
คิดเป็นเกือบร้อยละสบิของจา้นวนประชากรบรูไนและเปน็สถานทีท่ี่แสดงใหเ้ห็นถึง
วัฒนธรรมริมน ้าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่ได้มาชม
หมู่บ้านแห่งนี  จากนั นน้าท่านล่องเรือชม ลิงโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรือที่
เรียกกันวา่ ลิงจมกูยำว เป็นลิงที่มมีีจมูกใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอื่น เปน็ลิงที่
พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่นั น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิริม
แม่น ้า 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภตัตำคำร  

 จากนั นน้าท่านสัมผัสบรรยากาศวถิีชวีิตของชาวบรูไนที ่ตลำดกำดง ไนท์มำรเ์ก็ต ให้ทา่น
ได้เลือกซื อ ขนม หรือ อาหารพื นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 

 

 ทีพ่ัก The Centerpoint Hotel ระดับ4ดำวหรือเทียบเทำ่,เมืองบันดำเสรีเบกำวัน 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-5610_5D-BI-W07 

 

วันที่ห้ำ ตลำด Tamu Kianggeh Market – ผ่ำนชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien -

พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – ศูนย์หัตถกรรมบรูไน – สวน Agro Technology 

Park – ช้อปปิ้ง ยำย่ำซัน – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม    

 จากนั นชม Tamu Kianggeh Market น้าทา่นสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยาม
เชา้ชมวิถชีีวติของชาวบรูไน จากนั นน้าทา่นผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาล ี
ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยิดประจ้าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน 
ซ่ึงเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที ่29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับ
ตกแต่งด้วยหินออ่นและกระเบื องสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส้าหรับสถานทีใ่นการสวดมนต์
ขอพร และยังใชเ้ป็นเวทีประกวดอา่นคัมภีร์อลักุรอาน มัสยิดแห่งนี เป็นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาลี ได้รับการขนานนามวา่ มินิ ทัชมา
ฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาล ีบริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ้าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง 
มัสยิดแห่งนี ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง
สรวงสวรรค์ ถือไดว้่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั นน้าทา่นชม 
พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ้าลองรูปแบบการใชช้ีวติ และจัดแสดงข้าวของ
เคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย จากนั นน้าท่านชม ศูนย์หัตถกรรมบรูไน (Brunei’s Arts and Handicraft Centre) 
ให้ทา่นได้ชมและเลอืกซื อผลิตภัณฑ์งานฝีมอืเพือ่เป็นของฝาก จากนั นน้าทา่นชม สวน 
Agro Technology Park ชมพันธไ์ม้หลากหลายชนิด และดอกไมห้ลากสีสันทีค่้นพบได้
ในพื นที่ของเกาะบอร์เนียว จากนั นให้ทา่นอิสระช้อปปิ้งที่ ยำย่ำซัน คอมเพลก็ซ ์ให้ทา่น
ได้เลือกซื อของฝากตามอัธยาศัย 

 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  

18.15 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินที ่BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

20.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

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

พำสปอร์ตจะต้องมีอำยกุอ่นกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศบรูไน และประเทศฟิลปิปินส์ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก

หรือเข้ำประเทศ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

หมำยเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสำยกำรบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่วำ่จะ

เกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเทีย่วบำงรำยกำร และจะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำน

ข้ึนไปจึงออกเดินทำง ในกรณทีี่มีจ ำนวนผู้โดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทย อัตรำคำ่บริกำรน้ี ส ำหรับ

เดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณทีี่มีผู้เดินทำงไมถ่ึง 15 ทำ่น 

 
** กรุณำส่งมอบหนังสือเดินทำงให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทำง เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง ** 
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อัตรำค่ำบริกำร 

เดินทำงวันที ่  30 ม.ค. – 03 ก.พ. 59/ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 59/ 05-09/ 12-16/ 19-23 ม.ีค. 59 
อัตรำค่ำบริกำร  รำคำต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทำ่น 25,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่ำน 25,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน มเีตียงเสริม 24,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน ไมม่ีเตียงเสริม 23,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

เดินทำงวันที ่  20-24 ก.พ. 59 ( วันหยุด วันมำฆบูชำ )  
อัตรำค่ำบริกำร  รำคำต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทำ่น 26,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่ำน 26,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน มเีตียงเสริม 25,900.- 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่ำน ไมม่ีเตียงเสริม 24,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทำ่นละ  6,900.- 

 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามันไว้
เรียบร้อยแล้ว 

     **คา่ภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทา่นต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่** 
 ค่าที่พัก 4 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้้านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน ้าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน า้หนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อทา่นต่อทริป 

กำรส ำรองที่น่ัง 

1. กรุณาสา้รองที่นั่ง+ช้าระเงินมัดจ้าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำง 20 วัน หรือตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

3. เมื่อทา่นตกลงชา้ระเงินคา่บริการไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจา้ทั งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
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4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกกำรเดินทำงในวนัเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า - ออกเมืองทั งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่มกีำรคืนเงินทัง้หมดไม่วำ่กรณีใดๆทั้งสิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทา้การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตท่ั งนี ท่านจะต้องเสยี
ค่าใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ้าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจา้กบัสายการบินหรือคา่มัดจา้ที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ้า หรือคา่ทวัร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนั นๆ 

เงื่อนไขกำรเดินทำง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กดิขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืน

ค่าบริการที่ทา่นได้ชา้ระไว้แล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้สา้รองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี คดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บรษัิทฯจะดา้เนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน

ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้สา้หรับค่าบริการนั นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คา้สญัญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ กา้กับเทา่นั น 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แตท่ั งนี ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิก์ารจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั งสิ น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่นั น 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

13. เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงินค่าบริการไม่วา่ทั งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์และบรูไนมีมาตรฐานการก้าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย 
โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศฟลิิปปินสแ์ละ
บรูไนตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวเท่านั น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่
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ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ นอยู่กับข้อจา้กดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกตา่งกันอาจจะท้าให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต่้องการ 
15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า 
หรืออุบตัเิหตุตา่งๆ ใดๆทั งสิ น 
16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจา้คืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 
17. ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทำงบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบค่ำใช้จำ่ยใดๆ ทั้งสิ้น 


