


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

พักที่
Orchid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 ตลาด	ทามู	-	กัมปงไอเยอร	-	หมูบานกลางน้ํา	-	มัสยิดสุลตานโอมาร	อาลี	ไซ
ฟุดดีนที่	3	-	พิพิธภัณฑมาเลย	เทคโนโลยี	-	อิสตานา	นูรัล	อีมาน	หรือ
พระราชวังหลังคาทองคํา	-	River	Safari	brunei

พักที่
Orchid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 มัสยิดทองคํา	-	บรูไนมิวเซียม	หรือ	BruneiIslamicMuseum	-	พิพิธภัณฑรอยัล
เรกกาเลีย	-	ยายาซัน	คอมเพล็กซ	-	ทาอากาศยานนินอย	อาเกียโน	-	กรุง
มะนิลา

พักที่
Kimberly
Hotel
ระดับ	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 ตาไกไต	-	ภูเขาไฟตาอัล	-	Jeepney	Factory	-	หางสรรพสินคาเอส.เอ็ม.มอลล
ออฟเอเชีย

พักที่
Kimberly
Hotel
ระดับ	3
ดาว	หรือ
เทียบเทา

5 สวนไรซาล	-	อินทรามูรอส	-	โบสถซานอากุสติน	-	ปอมซานติเอโก	-	ทา
อากาศยานนินอย	อาเกียโน	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบ
กาวัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

14	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿28,999 ฿27,999 ฿26,999 ฿6,500

21	เม.ย.	61	-	25	เม.ย.	61 ฿24,999 ฿23,999 ฿22,999 ฿6,500

5	พ.ค.	61	-	9	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿6,500

12	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿6,500

19	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿6,500



เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่

ชวงเชา
11.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	9	เคานเตอร	Uเช็คอิน

กรุปของสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	Airlines)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(

Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI514	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที่
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อสินคา

หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม	หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาว
บรูไนตามอัธยาศัย	สินคาพื้นเมือง	และซื้อเป็นของฝากตอนกลับไทย



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันชม	Tamu	Market	นําทานสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชาชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
จากน้ันนําทานลองเรือชม	หมูบานกลางน้ํา	Kampong	Ayer	หมูบานกลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยู

บริเวณปากแมน้ําบรูไน	เป็นหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา	1,300	ปี	การสรางบาน
เรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง	บานพักอาศัย,	มัสยิด,
โรงเรียน,	สถานีอนามัย,	สถานีตํารวจ,	รานคา,	รานอาหาร	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคน
คิดเป็นเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไน
สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	มัสยิด	Omar	Ali	Saiffuddien	มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเสรีเบ

กาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี
องคที่	28	ของบรูไน	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบัน	ภายในมัสยิดประดับ
ตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Malay	Technology	ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต	และจัดแสดงขาวของ

เครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน
จากน้ันนําทานผานชม	พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นที่ประทับของ

สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1984	มีมูลคา	1.4	พันลานดอลลารสหรัฐฯ	บนพื้นที่
2,152,782	ตารางฟุต	ประกอบไปดวย	โดมทําดวยทองคํา,	หอง	1,788	หอง,	หองน้ํา	257	หอง	สิ่งอํานวยความ
สะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน	5	สระ	คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพื่อแขงโปโลของ
องคสุลตานจํานวน	500	ตัว	โรงจอดรถขนาดจุ	110	คัน	หองจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนไดถึง	4,000	คน	และ
สุเหราที่จุคนได	1,500	คน	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย
จากน้ันนําทานลองเรือชม	ลิงโพรบอสซิส	(Proboscis	Monkey)	หรือที่เรียกกันวา	ลิงจมูกยาว	เป็นลิงที่มี

มีจมูกใหญและยื่นยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น	เป็นลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน	โดย
จะอาศัยอยูในป าชายเลนหรือป าติดริมแมน้ํา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ลองเรือชม	หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	หรือ	กัมปงไอเยอร	ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําบรูไน	วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา	1,300	ปี
เสนหของกัมปงไอเยอรคือ	ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง	ปลูก
สรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้งบาน
พักอาศัย	มัสยิด	โรงเรียน	สถานีอนามัย	สถานีตํารวจ	รานคา	รานอาหาร	ฯลฯ
ครบครัน	ในชวงปี	ค.ศ.	1482	ถึง	ค.ศ.	1524	กัมปงไอเยอร	เป็นศูนยราชการ
เป็นนครหลวงของจักรวรรดิบ์รูไน	เป็นทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค	เป็น
ศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก	จีน	กัมพูชาและประเทศเพื่อนบา
นอื่นๆ	กัมปงไอเยอรนับเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของ
ประเทศน้ีอยางชัดเจนที่สุด

มัสยิด	โอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	Sultan	Omar	Ali	Saifuddien	Mosque	สุเหราที่ได
ชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก	ไดชื่อตามพระนามของ
สุลตานแหงบรูไนองคที่	28	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดาร
เสรีเบกาวัน	ริมแมน้ําเคดายัน	เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน	รอบๆ	สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ	มีภาพของสุเหราสะทอนบนพื้นน้ํา
สวยงามจับตาอยางยิ่ง	(สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเป็นมุสลิมเขา)	ความ
งามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น	มินิทัชมาฮาล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิทธภัณฑเทคโนโลยี	เพื่อเขาชมชีวิตความเป็นอยูของชนชาวพื้นเมืองเดิม
ตั้งแตสมัยโบราณ	ทุกทานจะไดชมทั้งการตอเรือ	การตกปลาหาเลี้ยงชีพ	การ
ทําเหมืองแร	ภายในจะแบงเป็น	3	สวน	ไดแก	หองที่	1	หองหมูบานน้ํา	Watr
Village	+	Gallery	จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรางชุมชนบานเรือนที่หมูบาน
กลางน้ําตั้งแตสมัยศตวรรษที่	19	จนถึงปัจจุบัน	หองที่	2	จัดแสดงขาวของ
เครื่องใชในครัวเรือนและหัตถกรรมตางๆ	เชน	การทําเครื่องเงิน	เครื่องทอง
การจักสาน	และการทอผา	เป็นตน	และ	หองที่	3	จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู
ของชาวบานบนบก	ที่แสดงถึงความแตกตางตั้งแตการสรางบานเรือนและการ
ใชชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดงอาชีพ
ประจําของทองถิ่นอีกดวย	หลังจากน้ันนําทุกทานแวะชม	ศูนยศิลปะหัตถกรรม
เลือกชมชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง

พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	พระราชวังที่
ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน	รวมทั้งเป็นสถานที่ทําเนียบ
รัฐบาลอีกดวย	พระราชวัง	Istana	ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย
และบรูไนเขาดวยกัน	มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน	ประกอบดวยหอง
หับตางๆถึง	1,788	หอง	มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา	350	คัน

ลองเรือRiver	Safari	ชมบานเรือนสองฝ่ังแมน้ํา	เรื่อยยาวไปจนถึงป าชายเลน
บริเวณปากแมน้ํา	เพื่อชมความอุดมสมบูรณของป าชายเลน	ซึ่งเป็นที่อาศัย
ของลิงจมูกยาวสัตวป าหายากใกลสูญพันธ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที่	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	มัสยิด	Jame	Asr	Hassanil	Bolkiah	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง	25	ปี	แหงการครองราชย

ของสุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดใน
บรูไน	โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	อาทิเชน	หินออนจากประเทศอิตาลี,
แชนเดอเลียรทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย
นําทานชม	พิพิธภัณฑ	Islamic	Gallery	พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นแหลงรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององค

สุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว	อาทิเชน	คัมภีรอัลกุระอาน	ขนาดเล็กที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Royal	Regalia	มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระ

ราชาธิบดีองคที่	29	แหงบรูไน	และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย	อาทิเชน	เครื่องเงิน,	เครื่อง
ทอง	มงกุฎ	เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ	รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง	ๆ	ที่ถวาย
แดองคสุลตานแหงบรูไน
ใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ยายาซัน	คอมเพล็กซ	ใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส

ชวงคํ่า
19.00	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)

เที่ยวบินที่	BI685	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.05	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	นินอย	อาเกียโน	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส	นําทานผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Kimberly	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองมะนิลา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มัสยิดทองคํา	Jame	Ar’Hassanil	Bolkiah	Mosque	ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบัน
ดารเสรีเบกาวัน	มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	สถาปัตยกรรมที่ใช	ไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต	สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี	วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็น
หินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี	หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ
โคมระยาคริสตัลจากอังกฤษ	พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย	และที่สําคัญ
ยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง	3.3	ลานแผน	ความสูงของมัสยิด	52	เมตร	เรียก
วาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ีอยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหน
ไหนในเมืองก็ตาม	การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ	ไมดอก
นานาพรรณ	รวมถึงทะเลสาบขนาดยอมๆ	และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง
Mahligai	ลอยลําอยูดานหนา	วากันวาเรือลําน้ียังใชเป็นเวทีประกวดการอาน
คัมภีรอัลกุรอาน	อีกดวย	มัสยิดน้ีเป็นที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา	"มัสยิดทองคํา"
เน่ืองจากจุดเดนบนโดมที่ใชทองคําถึง	3	ลาน	3	แสนแผนน่ันเอง



บรูไนมิวเซียม	ภายในจัดแสดงไวหลายสวน	โดยสวนที่สําคัญที่สุดคือ	Islamic
Art	Gallery	ที่รวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององคสุลตานจากประเทศ
มุสลิมทั่วโลกมาแสดงไวมากมาย	ไมวาจะเป็นจานเซรามิคจากอิหรานและ
เอเชียกลาง	ศิลปะแกวเป าจากอียิปต	รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานที่เล็กที่สุด
ขนาดเทากลองไมขีดไฟ	นอกจากน้ียังจัดแสดงประวัติการคนพบน้ํามันและ
กาซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนใหเป็น
ประเทศที่รํ่ ารวยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย	พิพิธภัณฑที่ไดรับการโหวตจากประเทศ	ในอาเชี่ยน
วาเป็นพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด	เป็นที่รวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองค
ปัจจุบัน	อาทิ	เครื่องทรงทองคํา	ในวันขึน้ครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผูนําประเทศตาง	ๆ	ชมมงกุฏทองคํา	บัลลังกทองคํา	เครื่องทรงทองคํา	รวมทั้ง
เครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ

หางสรรพสินคายายาซัน	Yayasan	Commercial	Complex	สัญลักษณของกรุง
บันดารเสรีเบกาวันอีกอยางหน่ึง	คือ	ศูนยการคาที่ใหญที่สุดของเมือง	ตั้งอยูฝ่ัง
ตรงขามกับมัสยิดโอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	เป็นกลุมอาคารทันสมัยสูง	4	ชั้น	รวม
สินคาประเภทแบรนดเนมดังๆของโลก	มีรานคาตางๆมากมายเป็นที่ถูกใจนัก
ทองเที่ยวที่ขอบการชอปป้ิงเป็นอยางมาก

	พักที่	Kimberly	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาตินินอยอาคิโน	มะนิลา	ตั้งอยูหางจากใจกลางมะนิลา
ไปทางใตประมาณ	7	กม.	(4	ไมล)	ธนาคารภายในสนามบินมีบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตรา	โดยเปิดบริการระหวางเวลาเที่ยวบิน	และมีสวนบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตราแยกตางหากในจุดตางๆ	ตูเอทีเอ็มอยูในบริเวณขาเขาและขา
ออกของอาคารผูโดยสาร	(ยกเวนอาคารผูโดยสาร	4	ตู	ATM	อยูในบริเวณขา
ออกเทาน้ัน)มีรานอาหาร	รานกาแฟ	เคานเตอรอาหารวาง	หรือบาร	อยูใน
บริเวณภายในและภายนอกสนามบินในอาคารผูโดยสารทุกแหง	มีรานอาหาร
หลากหลายที่ชั้นขาออกของอาคารผูโดยสาร	1	และมีศูนยอาหารนานาชนิดใน
บริเวณขาออกของอาคารผูโดยสาร	3	มีรานคาปลอดภาษีกวางขวางภายใน
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	และมีรานคาปลีกหลากหลายในอาคารผู
โดยสารในประเทศ

เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส	ตั้งอยุบนชายฝ่ังตะวันออกของอาว
มะนิลา	(Manila	Bay)	บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดและตั้งอยูทาง
เหนือสุดของฟิลิปปินส	บางสวนของเมืองมีความยากจน	อยางไรก็ดี	มะนิลา
เป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยูมากมาย	และเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม	การศึกษา	และอุตสหากรรมของประเทศ	มะนิลาคือศูนยกลางของ
เขตมหานครที่มีประชากรมากกวา	10	ลานคน	เขต	เมโทรมะนิลา	(Metro
Manila)	เป็นมหานครที่ใหญกวา	ประกอบดวยเมืองและเทศบาล	17	แหง
เฉพาะเมืองมะนิลาเองเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ	2	มีประชากร
ประมาณ	1.5	ลานคน	เมืองเดียวที่มีประชากรมากกวาคือเมืองเกซอนซิตี
(Quezon	City)	ชานเมืองและอดีตเมืองหลวง



เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ตาไกไต	(Tagaytay)	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงมะนิลา	ระหวาง

การเดินทางใหทานเพลิดเพลินชมทิวทัศนชนบทที่สวยงาม	เต็มไปดวยสวนมะพราว,	ไรสัปปะรดปลูกเรียงราย
ตามทาง
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิว	People’s	Park	in	the	Sky	ใหทานไดชมวิว	ภูเขาไฟตาอัล	(Taal	Vocano)	เป็น

ภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูกลางทะเลสาบตาไกไต	และเมืองตาไกไตแบบ	360	องศา	พิเศษ...ใหทานได
ทดลองนัง่รถ	Jeepney	ขึ้นสูจุดชมวิว	**รวมคาบริการแลว
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	กรุงมะนิลา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	Jeepney	Factory	รถ	Jeepney	เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส

เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดทิ้งรถจีป๊	(Jeeps)	ที่ใชในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว	ชาวฟิลิปปินสไดนํา
มาดัดแปลงเพื่อทําเป็นรถโดยสาร	เพื่อเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากขึน้	พรอมทั้งตกแตงดวยศิลปะลวดลาย
ตางๆที่ใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส	ซึ่งในปัจจุบัน	รถจีป๊น่ียเป็นรถยนตที่ใชเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได
รับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเป็นสัญลักษณอยางนึงของชาวฟิลิปปินสเลยก็วาได
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูหาง	SM	MALL	เป็นหางที่มีขนาดใหญและมีสาขาเยอะที่สุดในฟิลิปปินส	ใหทาน

ไดอิสระช็อปป้ิงเลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย	อาทิเชน	มะมวงอบแหง	ปอปคอนหลากหลายรสชาติ	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Kimberly	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองมะนิลา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูตะวันตกเฉียงใตของมะนิลา	มีสถานที่ทองเที่ยว	ซึ่งเป็นที่
นิยมมากอยูแหงหน่ึง	เรียกวา	ตาไกไต	(Tagaytay)	ที่น่ันมีทะเลสาบขนาดใหญ
ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะและที่สําคัญที่สุดคือมีภูเขาไฟที่เล็ก
ที่สุดและอันตรายที่สุด	ชื่อวา	TAAL	volcano

ภูเขาไฟตาอัลแหงน้ีตั้งอยูกลางทะเลสาปตาไกไต	เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท
เพราะฉะน้ันจึงมีโอกาสระเบิดขึน้มาไดทุกเมื่อ	เรียกไดวาเป็นเสนหของภูเขา
ไฟตาอัลแหงน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชม	Jeepney	Factory	รถ	Jeepney	เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
ประเทศฟิลิปปินส	เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดทิ้งรถจีป๊	(Jeeps)	ที่ใช
ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว	ชาวฟิลิปปินสไดนํามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นรถ
โดยสาร	เพื่อเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากขึน้	พรอมทั้งตกแตงดวยศิลปะ
ลวดลายตางๆที่ใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส	ซึ่งในปัจจุบัน	รถจีป๊น่ียเป็น
รถยนตที่ใชเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดรับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเป็น
สัญลักษณอยางนึงของชาวฟิลิปปินสเลยก็วาได

Mall	of	Asia	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญอันดับ3	ของโลก	ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ	407,000	ตารางเมตร	เรียกไดวาเป็นศูนยรวมความทันสมัยและ
แฟชั่นของชาวฟิลิปปินส

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Kimberly	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	สวนไรซาล	(Rizal	Park)	สวนสาธารณะขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตั้งของ

อนุสาวรีย	โฮเซ	ไรซาล	(	Jose	Rizal	)	ผูนําในการปลดแอกฟิลิปปินสจากสเปนในชวงปี	ค.ศ.	1896-1898	และ
ในบริเวณเดียวกันน้ี	ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินสประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา	ในปีค.ศ.1941	อนุสาวรียแหงน้ี
จึงมีความสําคัญตอชาวฟิลิปปินส	และเป็นจุดแรกที่ใชเป็นหลักกิโลเมตรแรกสําหรับนับระยะถนนทุกๆสายใน
ลูซอน
จากน้ันนําทานชม	อินทรามูรอส	(	Intramuros	)	ถูกสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1571	โดยกลุมชาวสเปนเพื่อปองกัน

การรุกราน	ภายในปอมอินทรามูรอส	ถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็นศูนยกลางการปกครอง,	การศึกษา,	วัฒนธรรม,
ศาสนา	จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง	มีกําแพงลอมรอบ	คายปอมยามอยางมิดชิด
ถือวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ไมควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา
นําทานชม	โบสถซานอะกุสติน	(San	Agustin	Church)	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1599	ตามแบบสถาปัตยกรรม

ของสเปนเป็นสิ่งปลูกสรางหน่ึงเดียว	ภายในอินทรามูรอสที่ไมถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่	2	ชมความงาม
ของผนังโบสถดานหนาที่ชวนมองในสไตลดอริก	และประตูใหญที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน	กับนักบุญ
โมนีกที่งดงามนาเจริญศรัทธาเป็นอยางยิ่ง	ใกลๆกับโบสถยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑที่เก็บสมบัติลํ้ าคาไวใหได
ชื่นชมมากมาย	ไมวาจะเป็นงานศาสนศิลป	งานประณีตศิลปรวมถึงงานถวยแบบสเปนและเม็กซิกัน
จากน้ันนําทานชม	ปอมปราการซานติอาโก	(Fort	Santiego)	สรางมาติดกับแมน้ําปาสิก	ซึ่งถือเป็นจุด

ยุทธศาสตรสําคัญในการรับมือขาศึกศัตรู	เดิมเป็นปอมของทหารสเปน	ปัจจุบันเป็นอนุสรณสถานที่ระลึกถึง
Dr.Jose	Rizal	(ดอกเตอร	โฮเซ	ไรซาล)	ผูถูกจองจําที่น่ีจนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896	ในยุคสมัยแหงการตอตาน
อาณานิคมสเปน	ปอมแหงน้ียังเป็นสถานที่ถายรูปงานแตงงาน	ที่บาวสาวจะนิยมมาถายรูปแตงงานที่น่ีอีกดวย
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบิน	นินอย	อาเกียโน	เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน

ประเทศบรูไน
15.00	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal

Brunei	)	เที่ยวบินที่	BI684	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
17.10	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	นําทานเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย



18.15	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)
เที่ยวบินที่	BI519	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนสารธารณะไรซอล	ซึ่งตั่งอยูใจกลางเมืองมะนิลา	ขนานไปกับอาวมะนิลา
เป็นจุดพักผอนหยอนใจของคนทองถิ่นในวันวางและเสารอาทิตย	อีกทั้งเป็น
แหลงทองเที่ยวอันดับตนๆ	ของมะนิลา	เพราะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย	โฮเซ	ไร
ซอล	ที่ถูกประหารชีวิตอยูที่น่ัน	และเป็นจุดที่ตั้งของกิหลักกิโลเมตรที่ศูนย	เพื่อ
จะนับตอไปยังเมืองตางๆ	ในมะนิลาอีกดวย

อินทรามูโรส	เมืองหลวงและเขตปกครองที่เกาแกที่สุดของมะนิลา	หรือหลายๆ
คนเรียกวา	Walled	City	เพราะเป็นตนแบบการสรางปอมปราการลอมรอบ
เมืองในสมัยถูกปกครองโดยชาวสเปน	โดยอินทรามูโรสในภาษาลาตินแปลวา
“ขางในกําแพง”

ชมโบสถซานอากัสติน	โบสถโรมันคาทอริกอันเกาแก	1	ใน	4	โบสถที่ถูกสราง
ขึน้ในสมัยการปกครองของสเปน	ปัจจุบันถูกจดทะเบียนใหเป็น	World
Heritage	site	โดยองคกรยูเนสโก

ปอมปราการซานเตียโก	ปอมที่มีความสําคัญมากที่สุดในประวัติศาตรกรุง
มะนิลา	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	เสมือนเป็นคุกกันกันของนายพลโฮเซ
ไรซอลกอนถูกประหารชีวิต	ในบริเวณใกลๆกัน

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานนานาชาตินินอยอาคิโน	มะนิลา	ตั้งอยูหางจากใจกลางมะนิลา
ไปทางใตประมาณ	7	กม.	(4	ไมล)	ธนาคารภายในสนามบินมีบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตรา	โดยเปิดบริการระหวางเวลาเที่ยวบิน	และมีสวนบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตราแยกตางหากในจุดตางๆ	ตูเอทีเอ็มอยูในบริเวณขาเขาและขา
ออกของอาคารผูโดยสาร	(ยกเวนอาคารผูโดยสาร	4	ตู	ATM	อยูในบริเวณขา
ออกเทาน้ัน)มีรานอาหาร	รานกาแฟ	เคานเตอรอาหารวาง	หรือบาร	อยูใน
บริเวณภายในและภายนอกสนามบินในอาคารผูโดยสารทุกแหง	มีรานอาหาร
หลากหลายที่ชั้นขาออกของอาคารผูโดยสาร	1	และมีศูนยอาหารนานาชนิดใน
บริเวณขาออกของอาคารผูโดยสาร	3	มีรานคาปลอดภาษีกวางขวางภายใน
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	และมีรานคาปลีกหลากหลายในอาคารผู
โดยสารในประเทศ



เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ	พ.ศ.	2559	และทานตองชําระเพิ่มเติม	ในกรณีที่ทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	20	USD	ตอทานตอทริป
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]



ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***	ไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	20	USD	ตอทานตอทริป
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา	-	ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศบรูไน	และ

ประเทศฟิลิปปินสไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะ
ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคา
ใชจายอื่นๆ
7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


