
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT-MNL BI01             Page 1 of 11 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   PKO-166-BruNi-Philippins-DEC-BI-W43 

    บรูไน-ฟิลปิปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 

5 วนั 4 คืน (BI) 
โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1.  ไปครัง้เดียว เท่ียว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส ์

2. ชมความอลงัการของ มสัยิดทองค า Jame Asr Hassanil Mosque 

3. ชมหมู่บา้น Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

4. ชมวิว ภูเขาไฟตาอลั ภูเขาไฟท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีต ัง้อยู่กลางทะเลสาบ 

5. ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจ๊ิปหลากสีสนั 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ X ✈ O Orchid Garden Hotel 

2 

Tamu Market-หมูบ่า้นกลางน ้ า - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien 
-พิพิธภณัฑ์ Malay Technology-ผา่นชมพระราชวงัสุลตา่น 
Istana Nurul Iman-ลอ่งเรือชมลิงจมกูยาว 

O O O Orchid Garden Hotel 

3 

มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภณัฑ์ Islamic 
Gallery-พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอม
เพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา 

O O ✈ Kimberly Hotel 

4 
มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – 
ชมววิภูเขาตาอลั – ชมโชวพ์ื้นเมอืง 

O O O Kimberly Hotel 

5 
สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกสุติน – ป้อม
ปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

O O ✈  

*** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต 
11.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิผู ้โดยสารขาออกช ั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบิน รอยัล  บรูไน  ( Royal Brunei Airlines) โดยมเีจา้หน้าท่ีของบริษัทและหัวหน้าทวัร์  ให้การตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 
เท่ียวบินท่ี BI514 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 45 นาท่ี 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง  (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้ นน าทา่นสัมผัสบรรยากาศวถีิชีวติของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ทา่นได้เลือกซ้ือสินค้า 

หรือ อาหารพื้นเมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 
 จากนั้นน าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันที่สอง Tamu Market-หมู่บ้านกลางน ้า - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay   

                        Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมกูยาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นชม Tamu Market น าทา่นสัมผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถีิชีวิตของชาวบรูไน 
จากนั้นน าทา่นลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้ าท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ตั้งอยู ่
บริเวณปากแมน่ ้ าบรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้ าท่ีมคีนอยูอ่าศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้าง
บา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเชื่อมตอ่กนัด้วยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้ าน้ีมทีั้ง บา้นพกัอาศยั, 
มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมูบ่า้นแหง่น้ีมปีระชากรกวา่
สามหมืน่คนคิดเป็นเกอืบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึง
วฒันธรรมริมน ้ าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แกน่ักทอ่งเท่ียวจากทั่วโลกท่ีได้มาชมหมูบ่า้นแหง่น้ี 
จากนั้นน าทา่นผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมอืง บนัดาร์
เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลตา่น โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั ภายใน
มสัยิดประดบัตกแตง่ดว้ยหินออ่นและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบงา่ย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์
ขอพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอา่นคมัภีร์อลักรุอาน  มสัยิดแหง่น้ีเป็นการผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนานนามวา่ มนิิ  ทชัมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่ มกีารจ าลองเรือ
พระราชพิธีมาประดบั นับเป็นจุดเดน่อีกประการหน่ึง มสัยิดแหง่น้ีภายนอกแวดลอ้มด้วยพนัธ์ุไมน้านาชนิด
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค์ ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของ
โลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จากนั้นน าทา่นชม พิพธิภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช ้ชีวิต และจดัแสดงข้าวของ

เคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั้ นน าทา่นผา่นชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัท่ีใหญ ่
ท่ีสุดในโลก เ ป็นท่ีประทับของสุลตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 
พันลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าด้วยทองค า, ห้อง 1,788 
ห้อง, ห้องน ้ า 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระวา่ยน ้ าจ านวน 5 สระ คอกมา้ติด
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพื่อแขง่โปโลขององค์สุลตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้อง
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จดังานเ ล้ียงท่ีสามารถจุคนได้ถึง  4,000 คน และสุเหรา่ท่ีจุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งน้ียังเป็นท่ีเก็บ
เหลา่บรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นลอ่งเรือชม ลิ งโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) 
หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญแ่ละย่ืนยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบได้
เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเทา่นั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมน่ ้ า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-    
                        ช้อปป้ิงยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์
ของสุลตา่นองค์ปัจจุบัน มสัยิดทองค าแห่ง น้ี เป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงาม
ท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดุในการกอ่สร้างและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเชน่ หินออ่นจากประเทศ
อิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญท่ี่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมกอ่สร้างในปี 1987 
แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน 
บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเ ป็นเกียรติแก ่องค์สุลตา่นแหง่บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเ ป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี  29 องค์ปัจจุบนัของ
บรูไน น าทา่นชม พพิิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภณัฑ์แหง่น้ี เป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้ าคา่
ขององค์สุลตา่นจากประเทศมสุลิมทั่วโลกมาแสดงไว ้  อาทิเชน่ คมัภีร์อลักรุะอาน ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้ นน าทา่นชม พิพิธภัณฑ์  Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิ ธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององค์สุลตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเชน่ เคร่ืองเงิน, 
เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศตา่ง 
ๆ ท่ีถวายแดอ่งค์สุลตา่นแหง่บรูไน ให้ทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพล็ กซ์ ให้ทา่นได้เลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

19.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 
BI685 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
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21.05 น. เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที่ส่ี          มะนิลา – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ช็อปป้ิงห้าง SM Mall 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหวา่ง
การเ ดินทางให้ทา่นเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เ ต็มไปดว้ยสวนมะพร้าว, ไรสั่ปปะรดปลูกเรียง
รายตามทาง  จากนั้ นน าทา่นสู่จุดชมววิ People’s Park in the Sky ให้ทา่นได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล  (Taal 
Vocano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา 
พเิศษ...ให้ทา่นไดท้ดลองนั่งรถ Jeepney ข้ึนสู่จุดชมววิ **รวมคา่บริการแลว้ จากนั้ นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่
กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้ นน าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศฟิลิปปินส์ 
เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐไดท้ิ้งรถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใช ้ในสงครามโลกคร้ังท่ีสองเอาไว ้ชาวฟิลิปปินส์
ได้น ามาดัดแปลงเพื่อท าเ ป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ช ้บรรทุกผูโ้ดยสารได้มากข้ึน พร้อมทั้งตกแตง่ด้วย
ศิลปะลวดลายตา่งๆท่ีให้สีฉดูฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบัน รถจ๊ีปน่ีย์เป็นรถยนต์ท่ีใช ้เป็นรถ
โดยสารสาธารณะท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยกว็า่ได้ 
หลงัจากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสูห่้าง SM MALL เป็นห้างท่ีมขีนาดใหญแ่ละมสีาขาเยอะท่ีสุดในฟิลิปปินส์ ให้
ทา่นได้อิสระช็อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากกลบัเมอืงไทย อาทิเชน่ มะมว่งอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 
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วันที่ห้า สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –  
                        บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้ นน าทา่นชม สวนไรซาล  (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ั้งอยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตั้ง
ของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในชว่งปี ค .ศ. 1896-
1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี  ยงั เป็นจุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 
อนุสาวรีย์แหง่ น้ีจึงมีความส าคญัตอ่ชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกท่ีใชเ้ป็นหลักกิโลเมตรแรกส าหรับนับ
ระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นน าทา่นชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้าง ข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 1571 
โดยกลุม่ชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอินทรามรูอส ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มี
ก  าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่งมิดชิด ถือวา่เ ป็นสถานท่ีทอ่งเ ท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาดเมือ่มาเยือน
กรุงมะนิ ลา น าทา่นชม โบสถ์ซ านอะกุสติน  (San Agustin Church) สร้างข้ึน เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสร้างหน่ึงเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไมถู่กระเบิดในสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าท่ีชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญท่ี่แกะสลักหนเป็นรูป
นักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนี กท่ีงดงามน ่าเจริญศรัทธาเป็นอยา่ง ย่ิง  ใกล้ๆกบัโบสถ์ยัง เป็นท่ีตั้งของ
พิพิธภ ัณฑ์ท่ีเกบ็สมบติัล ้ าคา่ไวใ้ห้ได้ชื่นชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงาน
ถว้ยแบบสเปนและเมก็ซิกนั จากนั้ นน าทา่นชม ป้อมปราการซานติอาโก  (Fort Santiego) สร้างมาติดกบั
แมน่ ้ าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการรับมอืขา่ศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบัน
เป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ ่ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.
1896 ในยุคสมยัแหง่การตอ่ต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะ
นิยมมาถา่ยรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้ นน าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน นินอย อาเกียโน่  เพื่อน าทา่นเดินทางตอ่ไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน 

15.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน  ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล  บรูไน  (  Royal Brunei ) 
เท่ียวบินท่ี BI684 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง ( เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นเปล่ียน
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ช ้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาต
ให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใช ้หนังสือเ ดินทางราชการ (เลม่สีน ้ าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง       
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน  15 ทา่น  ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ให้ทา่นทราบลว่งหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเ ง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ  

ความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

เท่ียวบินเพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
18.15 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 

BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 
ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 
พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

วนัท่ี  16-20 ก.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  23-27 ก.ย. 60  22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  30 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  07 – 11 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  14 – 18 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วันที่  21 – 25 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช) 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  28 ต.ค.– 01 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  04 – 08 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  11 – 15 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  18 – 22 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  25 – 29 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  02 – 06 ธ.ค. 60 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  09 – 13 ธ.ค. 60 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  30 ธ.ค. 60  – 03 ม.ค. 61 29,999 28,999 27,999 7,499 

วนัท่ี  20 – 24 ม.ค. 61 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  27 – 31 ม.ค. 61 24,999 23,999 22,999 6,499 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมอืงของไทยไม ่

อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เขา้เมือง  
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสัิยท่ีทาง บริษัทฯไม ่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  (โปรแกรม

และรายละเอียดของการเ ดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ทั้ง น้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยตา่ง ๆ ท่ีไม ่
สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินท างเป็น
ส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บริการโดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  
5. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่น

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนักอ่นการเดินทาง  
6. เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แล้ว 
7. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ กอ่นทุกคร้ัง มิฉะนั้ นทาง

บริษทัฯ จะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  
 
อัตราบริการนี้รวม  

1. ค่าบัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามันไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 **ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเตมิ ในกรณที ี่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่ม** 

2. ค่าทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. 

 
อัตราบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทรปิ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษทัได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนั ท่ีมอีายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย  30 วนักอ่นการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า  10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือ

ได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น)หากตอ้งย่ืนวซีา่ ตอ้งเตรียมเอกสารย่ืนวซีา่ให้เรียบร้อยภายใน  2-3 วนัหลงัจากท าการ
จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช  าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่้อยกวา่  20 วนัทา่นควรจัดเตรียมคา่ทวัร์ให้
เรียบร้อยกอ่นก  าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถือ
วา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1.     ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลิกการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ 

ประเทศฟิลปิปินสไ์มม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 
บาท  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเ ดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเคล่ือนวนัเดินทางกลับ 
ทา่นจะต้องช  าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทัวร์เรียกเกบ็และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
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ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทา่นั้น 

2. ทางบริษทัได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช  าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเ รียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมคีา่ใช ้จา่ย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท แล้วแต ่
สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใช ้จา่ย
ตามท่ีเกดิข้ึนจริง  
 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพ ักแบบห้องเด่ียว (Single) และ
ห้อง คู ่(Twin/Double) และห้องพ ักแบบ 3 ทา่น /3  เ ตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไมติ่ดก ันและบาง
โรงแรมอาจมหี้องพกัแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


