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PHILIPPINES+brunei  
5 days 4 nights (bi) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน วนัที รำคำ 
สิงหาคม 2559 09-13 / 23-27 / 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 25,888 บำท 

กนัยายน 2559 06-10 / 13-17 / 27 ก.ย.- 01 ต.ค.  25,888 บำท 

ตุลาคม 2559 25-29 ต.ค. 25,888 บำท 

ตุลาคม 2559 18-22 ต.ค. 26,888 บำท  
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – บรูไบ - มะนิลำ 

 

11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบินโรยลั บูรไน ประตู 9 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดำร ์เสรี เบกำวนั  โดยเที่ยวบินที่ BI 514 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น. ถึงสนำมบินบนัดำร ์เสรี เบกำวนั ประเทศบรูไน ดำรุสซำรำม (เวลาท่ีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

19.00 น. ออกเดินทางจากสนำมบินบนัดำร ์เสรี เบกำวนั ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบิน BI685 

21.10 น. ถึง สนำมบินนินอย ประเทศฟิลิปปินส ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่โมง)  

 ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมการแสดงทอ้งถ่ิน 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Amada hotel ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเทำ่  

 

วนัท่ีสอง มะนิลำ – ตำไกไต - Las Piñas Bamboo Organ - Jeepney Factory 

 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทานเดินทางสูตะวันตกเฉียงใตของมะนิลา มีสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนท่ีนิยมมากอยู่แห่งหน่ึง  เรียกวา ตำไกไต 

(Tagaytay) ท่ีนัน่มีทะเลสาบขนาดใหญ่ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะและท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีภูเขาไฟท่ีเล็กท่ีสุด

และอนัตรายท่ีสุด ช่ือวา TAAL volcano ภูเขาไฟตาอลัแห่งน้ีตั้งอยู่กลางทะเลสาปตาไกไต เป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัสนิท 

เพราะฉะน้ันจึงมีโอกาสระเบิดขึ้ นมาไดทุ้กเมื่อ เรียกไดว้่าเป็นเสน่หข์องภูเขาไฟตาอลัแห่งน้ี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  ไดเ้วลาอนัสมคสร น าทุกท่านออกเดินทางสู่   Las Piñas Bamboo Organ  ชมออรแ์กนไมไ้ผ่ท่ีมีช่ือเสียงและ

มีเพียงแห่งเดียวในโลก  จากน้ันน าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสุดในประเทศฟิลิปปินส ์เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรฐัไดท้ิ้งรถจี๊ ป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกครั้งท่ีสองเอาไว ้

ชาวฟิลิปปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ชบ้รรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้ น พรอ้มทั้งตกแต่งดว้ยศิลปะ

ลวดลายต่างๆท่ีใหสี้ฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบัน รถจี๊ ปน่ียเ์ป็นรถยนต์ท่ีใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ี

ไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งนึงของชาวฟิลิปปินสเ์ลยก็ว่าได ้ 

   เดินทางกลบั มะนิลา   

 ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  น าท่านกลบัเขา้สู่ท่ีพกั AMADA HOTEL ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเทำ่ 

วนัท่ีสำม มะนิลำ – กรุงเทพ (BLD) 
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เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางชมเมือง แวะชมสวนสำรธำรณะไรซอล ซ่ึงตัง่อยู่ใจกลางเมืองมะนิลา ขนานไปกบัอ่าวมะนิลาเป็นจุด

พกัผ่อนหย่อนใจของคนทอ้งถ่ินในวนัว่างและเสารอ์าทิตย ์ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ของมะนิลา เพราะเป็น

ท่ีตั้งของอนุสาวรีย ์โฮเซ ไรซอล ท่ีถูกประหารชีวิตอยู่ท่ีนัน่ และเป็นจุดท่ีตั้งของกิหลกักิโลเมตรท่ีศูนย ์เพื่อจะนับต่อไปยงั

เมืองต่างๆ ในมะนิลาอีกดว้ย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั อินทรำมูโรส เมืองหลวงและเขตปกครองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมะนิลา 

หรือหลายๆ คนเรียกว่า Walled City  เพราะเป็นตน้แบบการสรา้งป้อมปราการลอ้มรอบเมืองในสมยัถูกปกครองโดยชาว

สเปน โดยอินทรามโูรสในภาษาลาตินแปลว่า “ขา้งในก าแพง” น าท่านชม ป้อมปรำกำรซำนเตียโก ้ป้อมท่ีมีความส าคญั

มากท่ีสุดในประวติัศาตรก์รุงมะนิลา ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ีสอง เสมือนเป็นคุกกนักนัของนายพลโฮเซ ไรซอลก่อนถูก

ประหารชีวิต ในบริเวณใกล้ๆ กนั น าท่านชมโบสถซ์ำนอำกสัติน โบสถโ์รมนัคาทอริกอนัเก่าแก่ 1 ใน 4 โบสถท่ี์ถูกสรา้ง

ขึ้ นในสมยัการปกครองของสเปน ปัจจุบนัถูกจดทะเบียนใหเ้ป็น World Heritage site โดยองคก์รยเูนสโก ้ 

 เท่ียง รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร 

   อิสระตามอธัยาศัย ท่านสามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ี Mall of Asia เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่อนัดับ3 ของโลก 

ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 407,000 ตารางเมตร เรียกไดว้่าเป็นศูนยร์วมความทนัสมยัและแฟชัน่ของชาวฟิลิปปินส ์ 

  จากน้ันน าท่านสู่คาสิโนหรูระดับ 6 ดาว City Of Dream ใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมี
หลากหลายกิจกรรมใหท่้านเลือก (ไม่อนุญำตใหเ้ด็กท่ีมีอำยตุ  ำ่กว่ำ 18 ปี เขำ้ไปภำยในคำสิโน และไม่อนุญำตท ำกำร

บนัทึกภำพใด ๆ ภำยในคำสิโนทั้งส้ิน)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  หลงัรบัประทานอาหารเยน็ น าทุกท่านออกเดินทางจากสนามบินนินอย กรุงมะนิลำ 

21.55 น. เดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการ Royal Brunei เท่ียวบินท่ี BI686 
23.59 น.  ถึงสนำมบินบนัดำร ์เสรี เบกำวนั ประเทศบรูไน ดำรุสซำรำม 

   น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

 

วนัท่ีส่ี บรูไน – พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี- มสัยดิ โอมำร ์อำลี ไซฟัดดิน – หมู่บำ้นลอยน ้ำ (BLD) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าทุกท่านเดินทางสู่ พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลยี เพื่อเขา้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุก

ท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเล้ียงชีพ การท าเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 1 หอ้ง

หมู่บำ้นน ้ำ Watr Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้งชุมชนบา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน ้าตั้งแต่สมยัศตวรรษ

ท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การท าเคร่ืองเงิน เคร่ือง

ทอง การจกัสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก ท่ีแสดงถึงความ

แตกต่างตั้งแต่การสรา้งบา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน ้าตาลทรายแดงอาชีพ

ประจ าของทอ้งถ่ินอีกดว้ย หลงัจากน้ันน าทุกท่านแวะชม ศูนยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง 

แวะถ่ำยรูป มสัยิด โอมำร ์อำลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหร่าท่ีได้

ช่ือว่าสวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไน

องคท่ี์ 28 สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั ริมแม่น ้าเคดายนั 

เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหร่าเป็นสระขดุกวา้งใหญ่ มีภาพของ



 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PHILIP BRUNEL OCT-BI-W08 

 
สุเหร่าสะทอ้นบนพื้ นน ้าสวยงามจบัตาอยา่งยิง่ (สุเหร่าไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความงามของมสัยดิน้ีไดร้บัการเปรียบเปรยว่า

เป็น มินิทชัมำฮำล 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

แวะชอ้ปป้ิง หำ้งสรรพสินคำ้ยำยำซัน Yayasan Commercial Complex 

สญัลกัษณข์องกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนัอีกอยา่งหน่ึง คือ ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงขา้มกับมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคาร

ทนัสมยัสูง 4 ชั้น รวมสินคา้ประเภทแบรนด์เนมดงัๆของโลก มีรา้นคา้ต่างๆ

มากมายเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบการชอ้ปป้ิงเป็นอยา่งมาก  

จากน้ันน าทุกท่านล่องเรือชม หมู่บำ้นลอยน ้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือ กมัปง

ไอเยอร  ์ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าบรูไน ว่ากันว่ามีคนอาศัยอยู่กันมาอย่าง

ยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่หข์องกมัปงไอเยอรค์ือ ศิลปะการสรา้งบา้นเรืองแบบพื้ นนับพนัหลัง 

ปลูกสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้งบา้นพกัอาศยั มสัยิด 

โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีต ารวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครนั ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง 

ค.ศ. 1524 กมัปงไอเยอร ์เป็นศูนยร์าชการ เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีส าคญั

ของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการพบปะของพ้อค้าจาก

ตะวนัตก จีน กมัพูชาและประเทศเพื่อนบา้นอื่นๆ กมัปงไอ

เยอร์นับเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของ

ประเทศน้ีอยา่งชดัเจนท่ีสุด  

พิเศษ!! น าทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝั่งแม่น ้า เร่ือยยาวไป

จนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแม่น ้า เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนซ่ึงเป็น

ท่ีอาศยัของ ลิงจมูกยำว สตัวป่์าหายากใกลสู้ญพนัธ ์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น ำทุกทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดำว plus หรือระดบัเทียบเทำ่ 

วนัท่ีหำ้ บรูไบ – มสัยดิทองค ำ - แวะถำ่ยรูป พระรำชวงั Istana Nurul Iman หรือ พระรำชวงัหลงัคำทองค ำ-กรุงเทพ (BLD) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางชม มสัยิดทองค ำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah 

Mosque ท่ีอยูใ่นเมืองหลวงกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั มสัยดิแห่งน้ีถือว่าเป็น

มสัยิดท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุว่า

เป็นแบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตลอ์ิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุก

ช้ินเป็นวสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่าง

จากอิตาลี หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจาก

องักฤษ พรมเสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีส าคญัยอดโดมใชแ้ผ่น

ทองค าแทถึ้ง 3.3 ลา้นแผ่น ความสูงของมสัยดิ 52 เมตร เรียกว่าสูงพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองค าน้ีอย่างทัว่ถึงไม่

ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถึง

ทะเลสาบขนาดยอ่มๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยล าอยู่ดา้นหน้า ว่ากนัว่าเรือล าน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวด

การอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน อีกดว้ย มสัยดิน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอีกช่ือหน่ึงว่า "มสัยดิทองค ำ" เน่ืองจากจุดเด่นบนโดมท่ีใชท้องค า

ถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนัน่เอง แวะถำ่ยรูป พระรำชวงั Istana Nurul Iman หรือ พระรำชวงัหลงัคำทองค ำ พระราชวงัท่ี
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ประทบัขององคสุ์ลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ีท าเนียบรฐับาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบ

โดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรูไนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองค าสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง 

1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มีช่องจอดรถกว่า 350 คนั  

จากน้ันน าทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจดัแสดงไวห้ลายส่วน โดยส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ี

รวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นจานเซรามิคจาก

อิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียปิต ์รวมไปถึงคมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมข้ีดไฟ นอกจากน้ี

ยงัจดัแสดงประวติัการคน้พบน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติจ านวนมากมายมหาศาลท่ีพลิกโฉมประเทศบูรไนใหเ้ป็นประเทศท่ี

ร า่รวยท่ีสุดในโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภัณฑโ์รยลัเรกกำเลีย พิพิธภัณฑ์ท่ีไดร้ับการโหวตจากประเทศ ในอา

เช่ียนว่าเป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าชมท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขา้วของเคร่ืองใชข้องสุลต่าน

องคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรงทองค า ในวนัขึ้ นครองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการ

จากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองค า บัลลังก์ทองค า เคร่ืองทรงทองค า 

รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดร้ับ จากน้ันน าทุกท่านเดินช็อปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสินคา้เพื่อซ้ือของท่ีระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุก

ท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋กรุ๊ป) ไป-กลบั(กรุงเทพฯ–บรูไน-มะนิลา–บรูไน-กรุงเทพฯ) สารการบิน Royal Brunei (BI) 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน 

อตัรำค่ำบริกำร  :  ทุกพีเรียดที่รำคำ 25,888 บำท 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 25,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 24,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 22,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 6,500 บาท 

อตัรำค่ำบริกำร  :  ทุกพีเรียดที่รำคำ 26,888 บำท 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 26,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 25,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 23,888 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 6,500 บาท 
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 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว 

 ค่าพาหนะท่ีใชน้ าเท่ียว 

 ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่
พิเศษ นอกเหนือรายการ    
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั  

ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (ส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทยขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั) 

 
 

กำรช ำระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นัง่จำ่ย 5,000 บำท/ทำ่น ภำยใน 2 วนัหลงัจำกท่ีมีกำรจอง  

              พรอ้มสง่รำยช่ือและหนำ้พำสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทำงทนัที 

งวดที่ 2 : ช ำระสว่นที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจำกวำงเงินมดัจ  ำ บริษทัฯจะคิดค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได ้(ตวัอยำ่งเช่น ค่ำตัว๋เครื่องบิน, 

ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมดัจ  ำหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจำกจำ่ยเงินเต็มจ  ำนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 
หมำยเหต ุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอย่างน้อย   15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏเิสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 
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ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่าน

อาจจะถูกปฏเิสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท

ฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 
เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 
ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 
 

 

หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง 

และมีหนำ้ที่เหลือไวป้ระทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทำงตำ่งชำติ โปรดสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


