มหัศจรรย AEC - บรูไน+ฟลิปปนส
5วัน 4คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)
เริ่มตนเพียง

26,888.รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท...ราคาทัวรสบายกระเปา
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟลิปปนส
• ชม ความงามของมัสยิดทองคํา Jame As’r Hassanil Mosque
• ชม หมูบานกลางน้ําที่เกาแกที่สุดในโลก Kampong Ayer
• ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 23-27 มี.ค. 62
วันที่ 06-10 เม.ย. 62
วันที่ 13-17 เม.ย. 62
วันที่ 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
วันที่ 04-08 พ.ค. 62
วันที่ 18-22 พ.ค. 62
วันที่ 25-29 พ.ค. 62

26,888.26,888.28,888.26,888.26,888.26,888.26,888.-

รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
20 usd /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

Tamu Market-หมูบานกลางน้ํา - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
2 -พิพิธภัณฑ Royal Regalia -ผานชมพระราชวังสุลตาน Istana
Nurul Iman-ลองเรือชมลิงจมูกยาว
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ Malay
3
Technology -ชอปปงยายาซันคอมเพล็กซ-บรูไน-มะนิลา
4

มะนิลา –Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชม
โชวพื้นเมือง

5

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถซานอะกุสติน – ปอมปราการ
ซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ

เชา

X

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
Orchid Garden Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา
Orchid Garden Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา
Kimberly Hotel ระดับ
3 ดาว หรือ เทียบเทา
Kimberly Hotel ระดับ
3 ดาว หรือ เทียบเทา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

11.00
น.
13.30
น.

คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U เช็คอินกรุปของสายการบิน รอยัล บรู
โดยมีเจาหนาทีข
่ องบริษัทและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI514 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่

17.15
น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น)
จากนั้นนํา ทานสัมผั ส บรรยากาศวิถีชีวิ ต ของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนทม ารเก็ต ใหทานได เลือกซื้อ ขนม หรื อ
อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

ค่ํา
พักที่

วันที่ 2
เชา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา
Tamu Market -ผานชมพระราชวังสุลตาน Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
-พิพิธภัณฑ Royal Regalia - หมูบานกลางน้ํา - ลองเรือชมลิงจมูกยาว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นชม Tamu Market นําทานสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชาชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
จากนั้นนําทานผานชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก เปนที่ประทับของ
สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพื้นที่
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดวย โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา 257 หอง สิ่งอํานวย
GO1 MNL-BI001
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ความสะดวกในพระราชวังแหงนี้คือสระวายน้ําจํานวน 5 สระ คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพื่อแขง
โปโลขององค สุ ล ตา นจํ า นวน 500 ตั ว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คั น หอ งจั ด งานเลี้ ย งที่ส ามารถจุ ค นได ถึ ง
4,000 คน และสุเหราที่จุคนได 1,500 คน พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่เก็บเหลาบรรดารถหรูท่ีพระองคสะสมอีก
ดวย จากนั้นนําทานผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บัน
ดารเสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเปนมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองคที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเปนพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบัน ภายใน
มัสยิดประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอ
พร และยังใชเปนเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน มัสยิดแหงนี้เปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบ
อิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนานนามวา มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo
Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดานหนาของมัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ
นับเปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง มัสยิดแหงนี้ภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเปนสัญลักษณแสดง
ถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคที่ 29 แหงบรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน,
เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง
ๆ ที่ถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน จากนั้นนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบาน
กลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน เปนหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเนื่องกันมา
ยาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน หมูบาน
กลางน้ํานี้มีทั้ง บานพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบัน
หมูบานแหงนี้มีประชากรกวาสามหมื่นคนคิดเปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเปนสถานที่ที่
แสดงให เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมริ ม น้ํ า ของบรู ไ นสร า งความประทั บ ใจให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลกที่ ไ ด ม าชม
หมูบานแหงนี้ ลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันวา ลิงจมูกยาว เปนลิงที่
มีมีจมูกใหญและยื่นยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น เปนลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทานั้น
โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปาติดริมแมน้ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ พัก Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา

วันที่ 3
เชา

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ Malay Technology -ชอปปงยายาซันคอม
เพล็กซ-บรูไน-มะนิลา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ป แหงการ
ครองราชยของสุลตานองคปจจุบัน มัสยิดทองคําแหงนี้เปนมัสยิดแหงชาติของบรูไน และมีสถาปตยกรรม
สวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก อาทิเชน หินออนจาก
ประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เริ่มกอสรางใน
ป 1987 แลวเสร็จในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน
29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเปนเกียรติแก องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิ
บดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห ซึ่งเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 องคปจจุบันของ
บรูไน นําทานชม จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต
และจัดแสดงขาวของเครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นใหทานอิสระชอปปงที่ ยายาซัน คอมเพล็กซ เปนแหลงช็อปปงที่สําคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้ง
สิ น ค า พื้ น เมื อ ง,ของโบราณ ไปจนถึ ง คริ ส ตั ล และเครื่ อ งประดั บ ราคาแพง หลั ง จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู
สนามบิน เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศฟลิปปนส

19. 00
น.

BI685 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม
่ บนเครื่อง

21.05
น.

เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย
1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธี

นําทานเดินทางสู กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
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การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก ใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย
พักที่ Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา, เมืองมะนิลา
วันที่ 4
เชา

มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปปงหาง SM Mall – ชมโชว
พื้นเมือง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงมะนิลา ระหวาง
การเดินทางใหทานเพลิดเพลินชมทิวทัศนชนบทที่สวยงาม เต็มไปดวยสวนมะพราว, ไรสัปปะรดปลูกเรียง
รายตามทาง จากนั้นนําทานสูจุดชมวิว People’s Park in the Sky ใหทานไดชมวิว ภูเขาไฟตาอัล
(Taal Vocano) เปนภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูกลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360
องศา พิเศษ...ใหทานไดทดลองนั่งรถ Jeepney ขึ้นสูจุดชมวิว **รวมคาบริการแลว จากนั้นนําทานเดินทาง
กลับสู กรุงมะนิลา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม Jeepney Factory รถ Jeepney เปนยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ
ฟลิปปนส เปนผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใชในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว ชาว
ฟลิปปนสไดนํามาดัดแปลงเพื่อทําเปนรถโดยสาร เพื่อเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากขึ้น พรอมทั้งตกแตง
ดวยศิลปะลวดลายตางๆที่ใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟลิปปนส ซึ่งในปจจุบัน รถจี๊ปนี่ยเปนรถยนตที่ใชเปนรถ
โดยสารสาธารณะที่ไดรับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเปนสัญลักษณอยางนึงของชาวฟลิปปนสเลยก็วาได
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูหาง SM MALL เปนหางที่มีขนาดใหญและมีสาขาเยอะที่สุดในฟลิปปนส ให
ทานไดอิสระช็อปปงเลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย อาทิเชน มะมวงอบแหง ปอปคอนหลากหลายรสชาติ
เปนตน หลังจากนั้นนําทาน ชมโชวพื้นเมือง ซึ่งเปนการแสดงพื้นเมืองของชาวฟลิปปนส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา, เมืองมะนิลา

วันที่ 5
เชา

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถซานอะกุสติน – ปอมปราการซานติอาโก – มะนิลา –กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงมะนิลาเปนที่ตั้ง
ของ อนุสาวรีย โฮเซ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูนําในการปลดแอกฟลิปปนสจากสเปนในชวงป ค.ศ. 18961898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเปนจุดที่ฟลิปปนสประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปค.ศ.1941
อนุสาวรียแหงนี้จึงมีความสําคัญตอชาวฟลิปปนส และเปนจุดแรกที่ใชเปนหลักกิโลเมตรแรกสําหรับนับระยะ
ถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนําทานชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1571 โดย
กลุมชาวสเปนเพื่อปองกันการรุกราน ภายในปอมอินทรามูรอส ถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนศูนยกลางการปกครอง,
การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกําแพง
ลอมรอบ คายปอมยามอยางมิดชิด ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ไมควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุง
มะนิลา นําทานชม โบสถซานอะกุสติน (San Agustin Church) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปตยกรรมของสเปนเปนสิ่งปลูกสรางหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไมถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2
ชมความงามของผนังโบสถดานหนาที่ชวนมองในสไตลดอริก และประตูใหญที่แกะสลักหนเปนรูปนักบุญอะกุ
สติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามนาเจริญศรัทธาเปนอยางยิ่ง ใกลๆกับโบสถยังเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑที่เก็บ
สมบัติล้ําคาไวใหไดชื่นชมมากมาย ไมวา จะเปนงานศาสนศิลป งานประณีตศิลปรวมถึงงานถวยแบบสเปน
และเม็กซิกัน จากนั้นนําทานชม ปอมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรางมาติดกับแมน้ําปาสิก
ซึ่งถือเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการรับมือขาศึกศัตรู เดิมเปนปอมของทหารสเปน ปจจุบันเปนอนุสรณ
สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร โฮเซ ไรซาล) ผูถูกจองจําที่นี่จนสิ้นชีวิตในปค.ศ.1896 ในยุค
สมัยแหงการตอตานอาณานิคมสเปน ปอมแหงนี้ยังเปนสถานที่ถา ยรูปงานแตงงาน ที่บาวสาวจะนิยมมา
ถายรูปแตงงานที่นี่อีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบิน นินอย อาเกียโน เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน
ประเทศบรูไน

15.00

นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )
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น.

เที่ยวบินที่ BI684 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

17.10
น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทาน
เปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย

18.15
น.

นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน
ที่ BI519 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
โปรแกรม : มหัศจรรย AEC - บรูไน+ฟลิปปนส 5วัน 4คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไน
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสาร
จํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

พักหองละ 2-3 ทาน

ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 23-27 มี.ค. 62

26,888

25,888

24,888

6,900

16,588

วันที่ 06-10 เม.ย. 62

26,888

25,888

24,888

6,900

17,588

วันที่ 13-17 เม.ย. 62

28,888

27,888

26,888

6,900

18,588

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62

26,888

25,888

24,888

6,900

17,588

วันที่ 04-08 พ.ค. 62

26,888

25,888

24,888

6,900

17,588

วันที่ 18-22 พ.ค. 62

26,888

25,888

24,888

6,900

17,588

ผูใหญ

17,588
วันที่ 25-29 พ.ค. 62
26,888
25,888
24,888
6,900
*** ราคาเด็กทารก [ อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 8,000.- ราคานี้รวมรายการ
ทัวร+ตั๋วเครื่องบิน ***
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน – ฟลิปปนส ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
20 usd /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.
3.
4.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ
ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมืองรวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง
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5.

เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว

กรณีคณะออกเดินทางได
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ ม ครองในระหว า งการเดิ น ทาง คุ ม ครองในวงเงิ น ท า นละ 1,000,000 บาท ค า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

กระเปาเดินทาง
กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด
ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น รวมทานละ 20 USD /ทาน/ทริป

เงื่อนไขการจอง
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2.
3.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองให
การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท า นเอง เนื่ อ งจากการเดิ น ทางเป น หมู ค ณะ หั ว หน า ทั ว ร มี ค วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

4.

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
5.
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-14 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
6.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย ประเทศ
บรูไน และประเทศฟลิปปนส ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไม
สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ
7.
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ
คืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
โรงแรมที่พักในประเทศบรูไน และประเทศฟลิปปนส มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พัก
แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการ
จัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพัก
คู (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก
และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหอ
 งพัก
ติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต
่ องการ
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15.

กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย
ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิ
เชนนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
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