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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 

11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล 
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. 
 

17.15 น. 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) 
จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่  ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พัก โรงแรม Wafa Hotel หรือ เทียบเท่า 

วันท่ี2 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul 
Iman – หมู่บ้านกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์

ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวัสดุใน
การก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563  

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 28,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต 
วนัที่ 2    มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวงัสลุต่าน Istana Nurul Iman – หมู่บ้านกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมกูยาว     
วนัที่ 3   Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia – พิพิธภณัฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft 

- อนุสรณ์คริสตลั – บรูไน – มะนิลา 
วนัที่ 4.   มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอลั – Jeepney Factory - ช็อปปิง้ห้าง SM Mall – ชมโชว์พืน้เมือง 
วนัที่ 5   สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 



 

หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ อง ค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน 
จากนัน้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวัง Istana Nurul Iman ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่
ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า , ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
พระราชวงัแห่งนีคื้อสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจ านวน 500 
ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจดังานเลีย้งที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่ง
นีย้งัเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้
บรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน า้ที่มีคนอยู่อาศยัต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค า้
ยนัและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีม้ีทัง้ บ้านพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, 
ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนีม้ีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้  
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมกูยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และย่ืนยาวประหลาด
กว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น า้ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WAFA HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันท่ี 3 
Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิ ธภัณ ฑ์  Royal Regalia – 
พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - อนุสรณ์
คริสตัล – บรูไน – มะนิลา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

จากนัน้ชม Tamu Market  น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน  จากนัน้น าท่านผ่าน
ชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึน้โดย สลุต่าน โอมาร์ 
อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับ
สถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo 
Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นบัเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่า
เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 

แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผู้น าประเทศต่าง ๆ  ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน   จากนัน้น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีตของชาวบรูไน จากนัน้
น าท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ให้ท่านได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้และมีการจัดการ
เรียนการสอนทอผ้าขึน้ในที่นีด้้วย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปแวะเย่ียมชมอนุสรณ์คริสตัล (Crystal Arch) โรงแรมดิเอ็ม
ไพร์ แอนด์ คันทรีคลับ ตัง้อยู่ในเขตเจนูดงอันร่ืนรมย์ ในท าเลที่ตัง้อันโดดเด่นใจกลางกิจกรรมทางศาสนา , การพักผ่อนริม
ชายหาด, การเที่ยวชมทิวทัศน์ของบันดาร์เสรีเบกาวัน ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากที่พักไปเพียง15  km และเดินทางไปถึง
สนามบินได้ภายใน 20 นาที 

18.40 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI685 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

20.45 น. เดินทางถึงสนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พัก โรงแรม  Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

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

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

เพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปัปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสู่จุดชมวิว 
People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการ
แล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีช่ือเสียงมากที่สดุในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจาก

เดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิง้รถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครัง้ที่สองเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์ได้น ามาดัดแปลงเพื่อท าเป็นรถ



 

โดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึน้  พร้อมทัง้ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบนั รถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สดุถือได้ว่าเป็นสญัลักษณ์
อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะ
ที่สดุในฟิลิปปินส์ ให้ท่านได้อิสระช็อปปิง้เลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นต้น หลงัจากนัน้น าท่าน ชมโชว์พืน้เมือง ซึ่งเป็นการแสดงพืน้เมืองของชาวฟิลิปปินส์ 

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 นที่ตัง้ของ อนุสาวรีย์ โฮ
เซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้น าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี ้ ยงัเป็น
จุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็น
จุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกส าหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนัน้น าท่านชม อินทรามรูอส ( Intramuros ) ถูก
สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามรูอส ถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีก าแพงล้อมรอบ 
ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา    น าท่านชม โบสถ์
ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสร้างหนึ่ง
เดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก 
และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างย่ิง ใกล้ๆกับโบสถ์ยงั
เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์ที่เก็บสมบัติล า้ค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วย
แบบสเปนและเม็กซิกัน จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น า้ปาสิก ซึ่งถือเป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการรับมือข่าศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal 
(ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจ าที่นี่จนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนีย้งั
เป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพื่อน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 

15.00 น 
 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI684 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
17.05 น 

 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านเปล่ียนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ☺ 

อัตราค่าบริการ : บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day 5วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ :  14 – 18 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 18,550.- 4,900.- 
วนัที่ :  25 – 29 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 19,590.- 4,900.- 
วนัที่ :  2 – 6 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 19,590.- 4,900.- 

วนัที่ :  13 – 17 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 
วนัที่ :  4 – 8 ก.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 21,590.- 4,900.- 

วนัที่ :  8 – 12 ส.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 21,590.- 4,900.- 

วนัที่ :  19 – 23 ก.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 
วนัที่ :  10 – 14 ต.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 

 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุ่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศบรูไน – ฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 
รายการน้ีไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 

25 usd /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)  
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 



 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทัวร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  



 

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 25 USD /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่
นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 


