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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – บรูไน – ตลาดกาดง 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัร

โดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ท ัง้น้ีเป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซัน่  ก่อนทาํการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

21.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน  โดยสายการบนิ  รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เทีย่วบนิที่  BI520 สาย

การบนิมบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี

00.45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ  Brunei International Airport ประเทศบรูไน  (เวลาทอ้งถิ่น เรว็กว่าไทย  1 ช.ม.

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย ) นาํท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ นาํท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั Orchid garden Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่สอง มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah – พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery – พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia – มสัยดิ Omar 

Ali Saiffuddien – หมู่บา้นกลางน้ํา – สนามบนิ – บรูไน – มะนิลา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นาํท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค์

ปจัจบุนั มสัยดิทองคาํแห่งน้ีเป็นมสัยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปตัยกรรมสวยงามทีสุ่ดในบรูไน  โดยมกีารนาํเขา้วสัดุใน

การก่อสรา้งและตกแต่งมาจากท ัว่โลก  อาทเิช่น  หนิอ่อนจากประเทศอติาลี , แชนเดอเลยีร์  ทองคาํแทข้นาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก

จากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่มก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี  1994 ภายในประกอบดว้ย  หอ้งสวดมนต์  2 หอ้งแยก

ชาย หญงิ,โดมทองคาํจาํนวน  29 อนั บนัไดทางขึ้น  29 ข ัน้ โคมไฟ  29 ดวงเพือ่เป็นเกียรตแิก่  องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือ

สมเดจ็พระราชาธบิดฮีจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธบิดอีงคท์ี่ 29 องคป์จัจบุนัของ   

บรูไน นาํท่านชม  พพิธิภณัฑ ์ Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลํา้ค่าขององคส์ุลต่าน

จากประเทศมสุลมิท ัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น  คมัภรีอ์ลักุระอาน  ขนาดเลก็ทีสุ่ดในโลก   จากนัน้นาํท่านผ่านชมและถ่ายรูป

ดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึ้นโดย  สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟดุ

ดนิ ซึ่งเป็นมสัยดิประจาํพระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธบิดอีงคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของ สมเดจ็พระราชาธิ

บดอีงคท์ี ่29 องคป์จัจบุนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสอีย่างเรียบงา่ย เหมาะสมสาํหรบัสถานทีใ่น

การสวดมนตข์อพร  และยงัใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคมัภรีอ์ลักุรอาน  มสัยดิแห่งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรม

แบบอสิลามกบัสถาปตัยกรรมอติาลี  ไดร้บัการขนานนามว่า  มนิิ ทชัมาฮาล  ออกแบบโดย  Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
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อติาล ีบริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่  มกีารจาํลองเรือพระราชพธิมีาประดบั  นบัเป็นจดุเด่นอกีประการ

หน่ึง มสัยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค์  ถอืไดว้่าเป็น

มสัยดิทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นาํท่านชม พพิธิภณัฑ ์ Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครื่องประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเดจ็พระราชาธบิดอีงคท์ี่  

29  

แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององคส์ุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครื่องเงนิ, เครื่องทอง  มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่อง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมท ัง้ของขวญัจากผูน้าํประเทศต่าง ๆ ทีถ่วายแด่องคส์ุลต่านแห่งบรูไน จากนัน้นาํท่านล่องเรือ

ชม หมู่บา้นกลางน้ํา Kampong Ayer หมู่บา้นกลางนํา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่นํา้บรูไน เป็นหมู่บา้นกลางนํา้ที่

มคีนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า  1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาคํา้ยนัและเชื่อมต่อกนัดว้ย

สะพาน หมู่บา้นกลางนํา้นี้มที ัง้  บา้นพกัอาศยั , มสัยดิ , โรงเรียน , สถานีอนามยั , สถานีตาํรวจ , รา้นคา้ , รา้นอาหาร  ปจัจบุนั

หมู่บา้นแห่งน้ีมปีระชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจาํนวนประชากรบรูไน และเป็นสถานทีท่ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

วฒันธรรมริมนํา้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วจากท ัว่โลกทีไ่ดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี  หลงัจากนัน้นาํท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ  

18.40 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงมะนิลา  โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เทีย่วบนิ   ที่ BI685 ใชเ้วลาเดนิทาง  2 ชัว่โมง 

25 นาทโีดยประมาณ สายการบนิมบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

20.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ นินอย อาเกยีโน่ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปิปินส ์  (เวลาทอ้งถิ่น เรว็กว่าไทย  1 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย ) นาํท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  เดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัเขา้ทีพ่กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถซ์านอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อาหารมื้อคํา่ (ชมโชวพ์ื้นเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านออกเดนิทาง ไปยงั สวนไรซาล  (Rizal Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็ นทีต่ ัง้ของ  อนุสาวรีย ์  โฮเซ่  ไร

ซาล (Jose Rizal) ผูน้าํในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในช่วงปี  

ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดยีวกนัน้ี  ยงัเป็นจดุทีฟิ่ลปิปินส ์
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ประกาศอสิรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรี  ยแ์ห่งนี้จงึมคีวามสาํคญัต่อชาวฟิลปิปินส์  และเป็นจดุแรกทีใ่ช ้

เป็นหลกักิโลเมตรแรกสาํหรบันบัระยะถนนทกุ  ๆ สายในลูซอน  จากนัน้นาํท่านชม  อนิทรามูรอส  (Intramuros) ถูกสรา้งขึ้น

เมือ่ปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพือ่ป้องกนัการรุกราน  ภายในป้อมอนิทรามรูอส  ถูกสรา้งขึ้นมาเพือ่เป็นศูนยก์ลางการ

ปกครอง , การศึกษา , วฒันธรรม , ศาสนา จะมลีกัษณะสถาปตัยกรรมแบบเมอืงในสมยัยุโรปตอนกลาง  มกีาํแพงลอ้มรอบ  

ค่ายป้อมยามอย่างมดิชิด ถอืว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนกรุงมะนิลา     

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

นาํท่านเดนิทางต่อ โบสถซ์านอะกสุตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปตัยกรรมของ

สเปนเป็นสิง่ปลูกสรา้งหนึ่งเดยีว ภายในอนิทรามรูอสทีไ่ม่ถูกระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้น

หนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อริก และประตูใหญ่ทีแ่กะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกุสตนิ กบันกับญุโมนีกทีง่ดงามน่าเจริญศรทัธา

เป็นอย่างยิ่ง ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัลิ ํา้ค่าไวใ้หไ้ดช้ื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ 

งานประณีตศิลป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเมก็ซกินั จากนัน้นาํท่านชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้ง

มาตดิกบัแม่นํา้ปาสกิ ซึ่งถอืเป็นจดุยุทธศาสตรส์าํคญัในการรบัมอืข่าศึกศตัรู เดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปจัจบุนัเป็น

อนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจาํทีน่ี่จนสิ้นชีวติในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่งการ

ต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายรูปงานแต่งงาน ทีบ่่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานทีน่ี่อกีดว้ย 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

เพิม่ความพเิศษใหก้บัมื้อคํา่ดว้ย การแสดงพื้นเมืองของชาวฟิลปิปินส ์  สมัผสัประสบการณ์ยามคํา่คนือนัแสนพเิศษ ทีเ่ตม็ไป

ดว้ยมนตเ์สน่ห ์นกัแสดงจะแต่งเครื่องแต่งกายแบบด ัง้เดมิของชาวฟิลปิปินส ์พรอ้มเมนูอาหารทอ้งถิ่น จานรอ้นนานาชนิด  ชม

การแสดงดนตรีมโหรีในแบบฟิลปีิโน  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – โรงงาน Jeepney – มะนิลา – เมืองตาไกไต – ชมวิวภเูขาตาอลั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ  โบสถ์เก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามแปลก อยู่ในตวั  และ

เมือ่มาเยอืนฟิลปิปินส์ นกัท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่ จะตอ้งมา ชม Las Piñas Bamboo 

Organ ออรแ์กนทีท่าํมาจากไมไ้ผ่  ซึ่งมอีายุเก่าแก่ราว  190 ปี ถูกสรา้งขึ้นมาพรอ้ม  

กบัโบสถ์  โดยบาทหลวงชาวสเปน ผูม้พีรสวรรคท์ ัง้ทางดา้นดนตรีและสถาปนิก

ออกแบบ และในทกุ ๆ ปี โบสถแ์ห่งนี้จะจดัเทศกาลออรแ์กนไมไ้ผ่นานาชาตขิึ้น ซึ่ง

จะมนีกัดนตรีจากท ัว่โลก พรอ้มใจกนัมาร่วมบรรเลงดนตรีร่วมกบัคณะนกัรอ้ง

ประสานเสยีง เพือ่เฉลมิฉลองใหก้บัหนึ่งในเครื่องดนตรีทีม่อีายุเก่าแก่ของโลก  ที่

ยงัคงสามารถใชง้านไดอ้ยู่  จากนัน้นาํท่านชม  โรงงานผลติรถ  Jeepney (Jeepney 

Factory) ยานพาหนะ ยอดนิยม ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในประเทศฟิลปิปินส ์เป็น

ผลติผลจากกองทพัสหรฐัทีไ่ดท้ิ้งรถจีป๊ทางทหาร  (Jeeps) ทีใ่ชใ้นสงครามโลกครัง้ที่

สองเอาไว ้ต่อมาชาวฟิลปิปินสไ์ดน้าํมาดดัแปลงเพือ่ทาํเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไวใ้ช ้

บรรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้น พรอ้มท ัง้ตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่าง ๆ ทีใ่หส้ฉูีดฉาด

ตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึ่งในปจัจบุนั รถจีป๊น่ียเ์ป็นรถยนตท์ีใ่ชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดถอืไดว้่า

เป็นสญัลกัษณ์อย่างนึงของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็ว่าได ้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านสู่จดุชมววิ  ภเูขาไฟตาอลั  (Taal Vocano) ชม

ววิบนหอคอย People’s Park in the Sky ที่สามารถ

มอง เหน็ววิทะเลสาบและภเูขาไฟแบบ 360 องศา  ประเทศ

ฟิลปิปินสน์ัน้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะทีเ่ตม็ไปดว้ยภเูขาไฟ  ทะเลสาบ

แห่งนี้มลีกัษณะเป็นแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาด ตัง้อยู่บนเกาะเลก็  

ๆ เป็นแอ่งภเูขาไฟโผล่ขึ้นกลางทะเลสาบ  บางครัง้จงึเรียกชื่อ

ภเูขาไฟน้ีว่า  "เกาะภเูขาไฟ " เมอืงตาไกไต  ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของเกาะลูซอน  ในเขตจงัหวดับาตงักสั  ห่างจากกรุงมะนิลา  

ราว 50 กิโลเมตร เดนิทางดว้ยรถบสัใชเ้วลา 2 ชัว่โมงโดยประมาณ  ดว้ยระยะทางทีไ่ม่ไกลจากมะนิลา จงึทาํใหน้กัท่องเทีย่ว

เลอืกทีจ่ะเดนิทางไปชมภเูขาไฟตาอลัเป็นจาํนวนมาก  อกีท ัง้เมอืงตาไกไตเองยงัเป็นเมอืงตากอากาศสาํคญัของชาวฟิลปิปินส์  

ทาํเลทีต่ ัง้อยู่บนทีร่าบสูง มอีากาศทีเ่ยน็สบายมวีวิทวิทศันท์ีท่าํใหเ้หมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจจากเมอืงทีวุ่่นวาย 

พเิศษ ...จากจุดจอดรถ บสัใหท้่านไดท้ดลองนัง่รถ  Jeepney ขึ้นสูจุ่ดชมววิ  **รวมค่าบรกิารแลว้  อสิระใหเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศยั จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

คํา่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่หา้  ชอ้ปป้ิง SM Mall of Asia – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้ SM Mall of Asia  

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในเบยซ์ติี ตัง้อยู่ใกลก้บัเขตศูนยก์ลาง

ธุรกิจเอสเอม็  หา้งสรรพสนิคา้แห่งน้ีเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดทีเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศฟิลปิปินสแ์ละมสีาขาเยอะทีสุ่ด

ในฟิลปิปินส์  ถูกจดัสรรพื้นทีร่วบรวมกิจกรรมขนาดใหญ่

ประกอบดว้ย โซนจดั แสดงคอนเสริต์  สวนสนุกเบย์  ศูนย์

วทิยาศาสตร์  ศูนยป์ระชุม  ศูนยอ์าหาร  เรียกไดว้่าเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลาทีม่ทีกุอย่างครบ

วงจรใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง เลอืกซื้อของฝากกลบัเมอืงไทย  อาทเิช่น  มะม่วงอบแหง้  ป๊อปคอรน์หลากหลายรสชาติ  เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ สนามบนิ นินอย อาเกยีโน่ เพือ่นาํท่านเดนิทางต่อไปยงั ประเทศบรูไน 

15.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั  ประเทศบรูไน  โดยสายการบนิ  รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที่  BI684 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง สายการบนิมบีริการอาหารว่างและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน นาํท่านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.15 น.  นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ีสายการบนิมบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

20.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FT- MNL BI01V - เทีย่วฟิน เปิดประตูสูอ่าเซยีน บรไูน ฟิลปิปินส ์5 วัน 4 คนื โดย สายการบนิ รอยัลบรไูน แอรไ์ลน ์(BI)                    Page 7 of 10 
 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

เที่ยวฟิน เปิดประตูสูอ่าเซียน บรูไน ฟิลปิปินส ์

5 วนั 4 คนื โดย สายการบนิ รอยลับรูไน แอรไ์ลน์ (BI) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี 

ไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

18 – 22 มี.ค. 63 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

25 – 29 มี.ค. 63 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

01 – 05 เม.ย. 63 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

08 – 12 เม.ย. 63 24,990 24,990 23,990 14,990 6,900 

22 – 26 เม.ย. 63 23,990 23,990 22,990 13,990 6,900 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 10,990 บาท *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั้น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคาน้ีสาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านั้น!! ** 
 

 
 
 
 

**หมายเหต ุ: รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที่สนามบนิ)**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

*** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re – 

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที่ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 
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3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศบรูไน ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซ่ีาา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีา

และค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้
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10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 


