
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
รอาหาร โรงแรม 

*ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ - บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์าร์เกต็    

ORCHID GARDEN HOTEL 
2 TAMU MARKET - ผา่นชมพระราชวงัสุลต่าน ISTANA NURUL IMAN 

- มสัยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - พิพิธภณัฑ์ ROYAL REGALIA 
- หมู่บา้นกลางน ้า - ล่องเรือชมลิงจมกูยาว 

   

3 มัสยิ ด  JAME ASR HASSANIL BOLKIAH - พิ พิธภัณฑ์  MALAY 
TECHNOLOGY – ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพลก็ซ์ - บรูไน - มะนิลา 

   
KIMBERLY HOTEL 

4 มะนิลา - ตาไกไต - ชมวิวภูเขาตาอลั - JEEPNEY FACTORY - ช็อปป้ิง
หา้ง SM MALL - ชมโชวพ้ื์นเมือง 

   

5 สวนไรซาล - อินทรามูรอส - โบสถซ์านอะกุสติน - ป้อมปราการซานติ
อาโก - มะนิลา - บรูไน - กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL BRUNEI&PHILIPPINS 
เทีย่ว 2 ประเทศ บรูไน + ฟิลปิปินส์ 

5 วนั 4 คนื 
 

ราคาเร่ิมต้น 

23,900.- 
บาท/ท่าน ก าหนดการเดนิทาง 07 – 11 ธันวาคม 2562 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ 

11.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 
รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ 
BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) จากนั้นน าท่านสัมผสั
บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาว
บรูไนตามอธัยาศยั  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พกัทีโ่รงแรม ORCHID GARDEN HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สอง TAMU MARKET - ผ่านชมพระราชวงัสุลต่าน ISTANA NURUL IMAN - มสัยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - 
พพิธิภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน ้า - ล่องเรือชมลงิจมูกยาว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นชม TAMU MARKET ให้ท่านสัมผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน 

จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวัง ISTANA NURUL IMAN พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของ
สุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า , ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ้ า 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพ่ือแข่งโปโลของ
องคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ี
จุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็เหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านผา่นชม
และถ่ายรูปดา้นนอก มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย 
สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึง
เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและ
กระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุ
รอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนาน
นามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย CAVALIERRE RUDOLFO NOLLI ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอก
แวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่าเป็นมสัยิดท่ีสวยงาม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ือง
ทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่
องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า KAMPONG AYER หมู่บา้นกลางน ้ าท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้าท่ีมีคนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี 
การสร้างบา้นเรือนแบบปลกูสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้ง บา้นพกัอาศยั, 
มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกว่าสามหม่ืน
คนคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของบรูไน
สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่าน ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส 
(PROBOSCIS MONKEY) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน 
เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้า 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พกัที่โรงแรม ORCHID GARDEN HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สาม มสัยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH - พพิธิภัณฑ์ MALAY TECHNOLOGY – ช้อปป้ิงยาย่าซันคอม
เพลก็ซ์ - บรูไน - มะนิลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านชม มสัยดิ JAME ASR HASSANIL BOLKIAH สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์

ของสุลต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดใน
บรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอ
เลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 
ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซดัดิน วดัเดา
ละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ MALAY 
TECHNOLOGY ชมการจ าลองรูปแบบการใชชี้วิต และจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีส าคญัใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา้
พ้ืนเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตลัและเคร่ืองประดบัราคาแพง  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
18.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ 

BI685 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง *บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
20.45 น. เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่โรงแรม KIMBERLY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมอืงมะนิลา 

วนัที่ส่ี มะนิลา - ตาไกไต - ชมววิภูเขาตาอลั - JEEPNEY FACTORY - ช็อปป้ิงห้าง SM MALL - ชมโชว์พืน้เมอืง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (TAGAYTAY) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่างการ
เดินทางใหท่้านเพลิดเพลินชมทิวทศันช์นบทท่ีสวยงาม เตม็ไปดว้ยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง 
จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิว PEOPLE’S PARK IN THE SKY ให้ท่านไดช้มวิว ภูเขาไฟตาอัล (TAAL VOCANO) 
เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ท่านได้
ทดลองนัง่รถ JEEPNEY ข้ึนสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้ นน าท่านชม JEEPNEY FACTORY รถ JEEPNEY เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐไดท้ิ้งรถจ๊ีป (JEEPS) ท่ีใช้ในสงครามโลกคร้ังท่ีสองเอาไว ้ชาว
ฟิลิปปินส์ไดน้ ามาดดัแปลงเพ่ือท าเป็นรถโดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ชบ้รรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน พร้อมทั้งตกแต่งดว้ย
ศิลปะลวดลายต่างๆท่ีใหสี้ฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบนั รถจ๊ีปน่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสาร
สาธารณะท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได ้หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ห้าง SM MALL เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะท่ีสุดในฟิลิปปินส์ ใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิง



 

 

เลือกซ้ือของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ เป็นตน้ หลงัจากนั้นน าท่าน 
ชมโชวพ้ื์นเมือง ซ่ึงเป็นการแสดงพ้ืนเมืองของชาวฟิลิปปินส์ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่โรงแรม KIMBERLY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมอืงมะนิลา 

วนัที่ห้า สวนไรซาล - อนิทรามูรอส - โบสถ์ซานอะกสุตนิ - ป้อมปราการซานตอิาโก - มะนิลา - บรูไน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านชม สวนไรซาล (RIZAL PARK) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นท่ีตั้งของ 

อนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไรซาล (JOSE RIZAL) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และใน
บริเวณเดียวกนัน้ี ยงัเป็นจุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์ห่งน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกท่ีใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรับนบัระยะถนนทุกๆสายในลูซอน 
จากนั้นน าท่านชม อินทรามูรอส (INTRAMUROS) ถกูสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพ่ือป้องกนัการ
รุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถกูสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือนกรุงมะนิลา น าท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (SAN AGUSTIN 
CHURCH) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสร้างหน่ึงเดียว ภายใน
อินทรามูรอสท่ีไม่ถกูระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ท่ีชวนมองในสไตลด์อริก 
และประตูใหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูปนกับุญอะกุสติน กบันกับุญโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ
กบัโบสถ์ยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสมบติัล ้ าค่าไวใ้ห้ไดช่ื้นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งาน
ประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนั้ นน าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก  (FORT 
SANTIEGO) สร้างมาติดกบัแม่น ้าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการรับมือข่าศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของ
ทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง DR.JOSE RIZAL (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจน
ส้ินชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่งการต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ท่ี
บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  



 

 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศ
บรูไน 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI ) 
เที่ยวบินที่ BI684 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 
1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านเปล่ียนเท่ียวบิน
เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน รอยัล บรูไน ( ROYAL BRUNEI ) เที่ยวบินที่ 
BI519  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง *บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

20.15 น.  เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 
***************ขอบคณุที่ใช้บริการ*************** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 
ท่าน 

พกักบั 
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีง 

07-11 ธ.ค. 62 23,900 23,900 22,900 21,900 6,900 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน             

 



 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน – 
ฟิลปิปินส์ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ส้ิน 
 
รายการนีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจใน
การบริการ) โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้ง

ของรายการทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 

3.1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
3.2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็คา้ใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ

หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 



 

 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ

วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนกัตามสาย

การบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 25 USD /ท่าน/ทริป 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจบ็ป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เหตุ
สุดวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 


