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เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 22,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 2    Tamu Market -ผ่านชมพระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้าน

กลางน า้ - ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว 
วนัท่ี 3   มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ์ Malay Technology -ช้อปปิง้ยาย่าซนัคอมเพลก็ซ์-บรูไน-มะนิลา 
วนัท่ี 4.   มะนิลา - ตาไกไต – ชมววิภเูขาตาอลั – Jeepney Factory - ช็อปปิง้ห้าง SM Mall – ชมโชว์พืน้เมือง 
วนัท่ี 5   สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกสุตนิ – ปอ้มปราการซานตอิาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day 5วัน 4 คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

11.00 น. คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล 
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. 
 

17.15 น. 
 
 
 
 

ค ่า 
ที่พัก 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI514 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท่ี 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) 
จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี  ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 
รับประทานอาหารค ่า 
โรงแรม Orchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่2 
Tamu Market -ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้ - 
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้ชม Tamu Market น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนัน้น าท่านผ่าน

ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ีประทับของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้าง
ขึน้เม่ือปี 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 านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติด
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพ่ือแข่งโปโลขององค์สลุต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลีย้งท่ี
สามารถจคุนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าท่ีจคุนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้ังเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสม
อีกด้วย  จากนัน้น าท่านผา่นชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั 
สร้างขึน้โดย สลุตา่น โอมาร์ อาลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึ่ง
เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี  29 องค์ปัจจุบัน ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสี
อย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อัลกุรอาน มสัยิดแห่งนี ้
เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามวา่ มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบ
โดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมา
ประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดน
แห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 
29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และ
เคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งค์สลุตา่นแห่งบรูไน   จากนัน้น าท่าน
ลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมูบ้่านกลางน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้บรูไน เป็นหมู่บ้าน
กลางน า้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยู่บนเสาค า้ยันและเช่ือมต่อ
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กันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีมี้ทัง้ บ้านพกัอาศยั , มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร 
ปัจจบุนัหมูบ้่านแห่งนีมี้ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคดิเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีได้มาชมหมูบ้่านแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพ
รบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน เป็น
ลงิท่ีพบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิริมแมน่ า้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Orchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่ 3 
มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ์ Malay Technology – 
ช้อปป้ิงยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์
ปัจจบุนั มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดใุน
การก่อสร้างและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนัของบรูไน 
น าท่านชม จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของ
เคร่ืองใช้ในอดีตของชาวบรูไน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงที่  ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหลง่ช็อปปิง้ท่ีส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทัง้สินค้าพืน้เมือง,ของ
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18.40 น. 

โบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเคร่ืองประดับราคาแพง  หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน าท่านเดินทางกลับสู่
ประเทศฟิลปิปินส์ 
น าท่านเดนิทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI685 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิ นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั ให้ท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที่ 4 
มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปป้ิงห้าง 
SM Mall – ชมโชว์พืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้

ท่านเพลดิเพลนิชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสู่จุด
ชมววิ People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมววิ ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟท่ีมีขนาดเลก็และตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการ
แล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผล

จากเดมิท่ีกองทพัสหรัฐได้ทิง้รถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใช้ในสงครามโลกครัง้ท่ีสองเอาไว้ ชาวฟิลปิปินส์ได้น ามาดดัแปลงเพ่ือท าเป็นรถ
โดยสาร เพ่ือเอาไว้ใช้บรรทุกผู้ โดยสารได้มากขึน้  พร้อมทัง้ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆท่ีให้สีฉูดฉาดตามแบบชาว
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ฟิลปิปินส์ ซึ่งในปัจจบุนั รถจ๊ีปน่ีย์เป็นรถยนต์ท่ีใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์
อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะ
ท่ีสดุในฟิลปิปินส์ ให้ท่านได้อิสระช็อปปิง้เลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นต้น หลงัจากนัน้น าท่าน ชมโชว์พืน้เมือง ซึ่งเป็นการแสดงพืน้เมืองของชาวฟิลปิปินส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตัง้ของ อนสุาวรีย์ โฮ
เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้น าในการปลดแอกฟิลปิปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี ้ยังเป็น
จดุท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และ
เป็นจดุแรกท่ีใช้เป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรับนบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าท่านชม อินทรามรูอส ( Intramuros ) 
ถูกสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพ่ือป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็น
ศนูย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มี
ก าแพงล้อมรอบ คา่ยปอ้มยามอย่างมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือนกรุงมะนิลา    น า
ท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่ง
ปลกูสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไมถ่กูระเบดิในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าท่ีชวนมอง
ในสไตล์ดอริก และประตใูหญ่ท่ีแกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 
ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บสมบตัิล า้ค่าไว้ให้ได้ช่ืนชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีต
ศลิป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับ
แมน่ า้ปาสกิ ซึ่งถือเป็นจดุยทุธศาสตร์ส าคญัในการรับมือขา่ศกึศตัรู เดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ระลกึถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจ าท่ีน่ีจนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่งการต่อต้านอาณา
นิคมสเปน ปอ้มแห่งนีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ นินอย อาเกียโน่ เพ่ือน าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 

15.00 น 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI684 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

17.10 น 

 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านเปล่ียนเท่ียวบนิเพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.30 น. 
 
 

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

20.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  
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อัตราค่าบริการ : บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day 5วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน – ฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 
รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิน่และคนขับรถ รวม 

25 usd /ท่าน/ทริป // หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)  
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
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    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนต่างด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 25 USD /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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