
 

BHT9191249 ทวัร์ฟิลปิปินส์ บรูไน เทีย่วฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) – บรูไน – ตลาดกาดง 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอร์

เชค็อนิสายการบนิ Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบั

บตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ท ัง้น้ีเป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซ ัน่  กอ่นท าการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

 

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

การบนิมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ี

00.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัด

หมาย) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น า

ท่าน เดินทางสู่  ตลาดกาดง ไนท์มาร ์เก็ต (Gadong Night 

Market) ตลาดทอ้งถิ่นกลางคืนใจกลางเมืองหลวง ตลาดยอด

นิยมแห่งน้ีต ัง้อยู่ในย่านที่คึกคกัที่สุดของบรูไน มอีาหารทอ้งถิ่น

มากมาย ท ัง้อาหารสดไปจนถึงป้ิงย่างและทอด อาหารมลายูฮา

ลาลไปจนถงึอาหารตะวนัตกที่คดัสรรมาเป็นอย่างดี เลอืกชิมและ

ลิ้มลองอาหารรสเลศิตามอธัยาศยัจากนัน้เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่

พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั ทีพ่กั Orchid garden Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า  

 

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

Ali Saiffuddien – หมู่บา้นกลางน ้ า – สนามบนิ – บรูไน – มะนิลา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านชม มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่าน

องคป์จัจุบนั มสัยดิทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมสีถาปตัยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมกีารน าเขา้

วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากท ัว่โลก อาทเิช่น หนิอ่อนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลยีร ์ทองค าแทข้นาดใหญ่ที่สุด

ในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่มก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 

หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึ้น 29 ข ัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่ง



 

บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธบิดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูิซซดัดิน วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธบิดีองคท์ี่ 29 องค์

ปจัจุบนัของ  บรูไน น าท่านชม พิพิธภณัฑ ์Islamic Gallery พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล า้ค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมสุลมิท ัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คมัภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเลก็ที่สุดในโลก  จากนัน้น าท่านผ่าน

ชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมอืง บนัดารเ์สรเีบกาวนั สรา้งขึ้นโดย สุลต่าน โอ

มาร ์อาล ีไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี่  28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของ

สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่  29 องค์ปจัจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย 

เหมาะสมส าหรบัสถานที่ในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการ

ผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปตัยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนามว่า มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย 

Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมา

ประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง

ดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมสัยดิทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าท่านชม พิพธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครื่องประกอบพธิีราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 

29  

แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิช่น เครื่องเงนิ, เครื่องทอง มงกฎุ เครื่องราชยแ์ละเครื่อง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมท ัง้ของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน จากนัน้น าท่าน

ลอ่งเรือชม หมู่บา้นกลางน ้ า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน า้ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแมน่ า้บรูไน เป็นหมูบ่า้น

กลางน า้ที่มคีนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค า้ยนัและเชื่อมต่อ

กนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน า้น้ีมที ัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร 

ปจัจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมปีระชากรกว่าสามหมืน่คนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดง

ใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจากท ัว่โลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี  หลงัจากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

18.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เที่ยวบนิ  ที่ BI684 ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช ัว่โมง 

25 นาทโีดยประมาณ สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัเขา้ที่พกั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถซ์านอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อาหารมื้อค า่ (ชมโชวพ์ื้นเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ต ัง้ของ อนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไร

ซาล (Jose Rizal) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในช่วงปี 

ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวก ันน้ี  ยงัเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์

ประกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรี  ยแ์ห่งน้ี

จึงมีความส าคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที่ใชเ้ป็นหลกั

กิโลเมตรแรกส าหรบันบัระยะถนนทุก ๆ สายในลูซอน จากนัน้น าท่าน

ชม อินทรามูรอส (Intramuros) ถูกสรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อม

อินทรามูรอส ถูกสรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการปกครอง , การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปตัยกรรม

แบบเมอืงในสมยัยุโรปตอนกลาง มกี าแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมดิชดิ ถอืว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควร

พลาดเมือ่มาเยอืนกรุงมะนิลา     

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

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

สเปนเป็นสิง่ปลูกสรา้งหน่ึงเดยีว ภายในอนิทรามรูอสทีไ่ม่ถกูระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้น

หนา้ที่ชวนมองในสไตลด์อรกิ และประตูใหญ่ทีแ่กะสลกัหนเป็นรูปนกับุญอะกสุติน กบันกับุญโมนีกทีง่ดงามน่าเจริญศรทัธา

เป็นอย่างยิง่ ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นที่ต ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัลิ  า้ค่าไวใ้หไ้ดช้ื่นชมมากมาย ไมว่่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ 

งานประณีตศิลป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเมก็ซกินั จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้ง

มาตดิกบัแม่น า้ปาสกิ ซึง่ถอืเป็นจดุยุทธศาสตรส์  าคญัในการรบัมอืขา่ศึกศตัรู เดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปจัจบุนัเป็น

อนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้กูจองจ าทีน่ี่จนสิ้นชวีติในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่ง

การต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งน้ียงัเป็นสถานทีถ่่ายรูปงานแต่งงาน ที่บา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานทีน่ี่อกีดว้ย 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 

เพิม่ความพเิศษใหก้บัมื้อค า่ดว้ย การแสดงพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส ์สมัผสัประสบการณย์ามค า่คืนอนัแสนพเิศษทีเ่ต็มไป

ดว้ยมนตเ์สน่ห ์นกัแสดงจะแต่งเครื่องแต่งกายแบบดัง้เดิมของชาวฟิลปิปินส์ พรอ้มเมนูอาหารทอ้งถิ่นจานรอ้นนานาชนิด 

ชมการแสดงดนตรมีโหรใีนแบบฟิลปีิโน  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – โรงงาน Jeepney – มะนิลา – เมอืงตาไกไต – ชมวิวภเูขาตาอลั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ โบสถเ์ก่าแก่ที่มชีื่อเสียงและมคีวามแปลกอยู่ในตวั และ

เมื่อมาเยือนฟิลิปปินสน์ักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตอ้งมาชม Las Piñas Bamboo 

Organ ออรแ์กนที่ท  ามาจากไมไ้ผ่ ซึ่งมอีายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสรา้งขึ้นมาพรอ้ม 

กบัโบสถ ์โดยบาทหลวงชาวสเปนผูม้ีพรสวรรค์ท ัง้ทางดา้นดนตรีและสถาปนิก

ออกแบบ และในทุก ๆ ปี โบสถแ์ห่งน้ีจะจดัเทศกาลออรแ์กนไมไ้ผ่นานาชาติขึ้น ซึ่ง

จะมีนักดนตรีจากท ัว่โลก พรอ้มใจกนัมาร่วมบรรเลงดนตรีร่วมกบัคณะนักรอ้ง

ประสานเสียง เพื่อเฉลิมฉลองใหก้บัหน่ึงในเครื่องดนตรีที่มีอายุเก่าแก่ของโลก  ที่

ยงัคงสามารถใชง้านไดอ้ยู่ จากนัน้น าท่านชม โรงงานผลิตรถ Jeepney (Jeepney 

Factory) ยานพาหนะยอดนิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส ์เป็น

ผลติผลจากกองทพัสหรฐัที่ไดท้ิ้งรถจีป๊ทางทหาร (Jeeps) ที่ใชใ้นสงครามโลกครัง้ที่

สองเอาไว ้ต่อมาชาวฟิลปิปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ช ้

บรรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้น พรอ้มท ัง้ตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่าง  ๆ ที่ใหส้ี

ฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึ่งในปจัจุบนั รถจีป๊น่ียเ์ป็นรถยนตท์ี่ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุด

ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณอ์ย่างนึงของชาวฟิลปิปินสเ์ลยกว็่าได ้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาไฟตาอลั (Taal Vocano) 

ชมวิวบนหอคอย People’s Park in the Sky ที่สามารถ

มองเห็นวิวทะเลสาบและภูเขาไฟแบบ 360 องศา ประเทศ

ฟิลิป ปินส์นั้นขึ้ นชื่ อว่ าเป็น เกาะที่ เต็มไปดว้ยภู เขาไฟ 

ทะเลสาบแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดตัง้อยู่

บนเกาะเล็ก ๆ เป็นแอ่งภู เขาไฟโผล่ขึ้นกลางทะเลสาบ 

บางคร ัง้จึงเรยีกชื่อภูเขาไฟน้ีว่า "เกาะภูเขาไฟ" เมอืงตาไกไต 

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะลูซอน ในเขตจงัหวดับาตงักสั ห่าง

จากกรุงมะนิลา ราว 50 กโิลเมตร เดินทางดว้ยรถบสัใชเ้วลา 2 ช ัว่โมงโดยประมาณ ดว้ยระยะทางที่ไมไ่กลจากมะนิลาจงึท า



 

ใหน้กัท่องเที่ยวเลอืกที่จะเดินทางไปชมภูเขาไฟตาอลัเป็นจ านวนมาก อีกท ัง้เมอืงตาไกไตเองยงัเป็นเมอืงตากอากาศส าคญั

ของชาวฟิลปิปินส ์ท าเลที่ต ัง้อยู่บนทีร่าบสูง มอีากาศทีเ่ยน็สบายมวีวิทวิทศันท์ีท่  าใหเ้หมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจจากเมอืงที่

วุ่นวาย 

พิเศษ...จากจุดจอดรถบสัใหท่้านไดท้ดลองนัง่รถ Jeepney ข้ึนสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแลว้ อิสระใหเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้  ชอ้ปป้ิง SM Mall of Asia – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้ SM Mall of Asia  

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในเบยซ์ติี ต ัง้อยู่ใกลก้บัเขตศูนยก์ลาง

ธุรกิจเอสเอ็ม หา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่

ที่สุดที่เป็นอนัดบัสามของประเทศฟิลปิปินสแ์ละมสีาขาเยอะที่สุด

ในฟิลิปปินส์ ถูกจ ัดสรรพื้ นที่รวบรวมกิจกรรมขนาดใหญ่

ประกอบดว้ย โซนจดัแสดงคอนเสิร์ต สวนสนุกเบย์ ศูนย์

วิทย าศ าสตร์ ศู นย์ป ระชุม  ศูนย์อ าห าร เรียก ได ้ว่ า เป็น

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลาที่มีทุกอย่างครบ

วงจรใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง เลอืกซื้อของฝากกลบัเมอืงไทย อาทเิช่น มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอรน์หลากหลายรสชาติ เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ สนามบนิ นินอย อาเกยีโน่ เพือ่น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ประเทศบรูไน 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบนิที่ BI684 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง สายการบนิมบีรกิารอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน น าท่านเปลี่ยนเที่ยวบนิเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศ

ไทย 

18.40 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

เที่ยวฟิน เปิดประตูสูอ่าเซยีน บรูไน ฟิลปิปินส ์

5 วนั 4 คนื โดย สายการบิน รอยลับรูไน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี 

ไม่เสรมิเตียง 
ไม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ พกัเดี่ยว 

26 – 30 มิ.ย.62 19,990 19,990 19,990 12,990 5,900 

10 – 14 ก.ค.62 19,990 19,990 19,990 12,990 5,900 

24 – 28 ก.ค.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

07 – 11 ส.ค.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

21 – 25 ส.ค.62 19,990 19,990 19,990 12,990 5,900 

18 – 22 ก.ย.62 19,990 19,990 19,990 12,990 5,900 

25 – 29 ก.ย.62 19,990 19,990 19,990 12,990 5,900 

09 – 13 ต.ค.62 21,990 21,990 21,990 14,990 6,900 

16 – 20 ต.ค.62 21,990 21,990 21,990 14,990 6,900 

23 – 27 ต.ค.62 21,990 21,990 21,990 14,990 6,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

06 – 10 พ.ย.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

13 – 17 พ.ย.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

04 – 08 ธ.ค.62 21,990 21,990 21,990 14,990 6,900 

18 – 22 ธ.ค.62 20,990 20,990 20,990 13,990 5,900 

25 – 29 ธ.ค.62 21,990 21,990 21,990 14,990 6,900 

 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re – 

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,500 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที่ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนักอ่นการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 



 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10 – 

14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศบรูไน ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวี

ซ่าและค่าบรกิารเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่า 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้



 

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 


