บรู ไน-ฟิ ลิปปิ นส์ สุ ดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย
5 วัน 4 คืน (BI)
โดยสายการบินรอยัล บรู ไนแอร์ ไลน์

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ไปครัง้ เดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิ ลิปปิ นส์
2. ชมความอลังการของ มัสยิดทองคา Jame Asr Hassanil Mosque
3. ชมหมู่บา้ น Kampong Ayer หมู่บา้ นกลางนา้ ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
4. ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตงั้ อยู่กลางทะเลสาบ
5. ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสนั
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โปรแกรมการเดินทาง
1

2

3

4

5

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

โรงแรมทีพ่ กั

X

✈

O

Orchid Garden Hotel

O

O

O

Orchid Garden Hotel

O

O

✈

Kimberly Hotel

O

O

O

Kimberly Hotel

O

O

✈

กรุ งเทพฯ – บรู ไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์ เก็ต
Tamu Market-หมู่บา้ นกลางน้ า - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุ ลต่าน
Istana Nurul Iman-ล่องเรื อชมลิงจมูกยาว
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic
Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้ งยาย่าซันคอม
เพล็กซ์-บรู ไน-มะนิลา
มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต –
ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พ้นื เมือง
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้ อม
ปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรู ไน – กรุ งเทพฯ

*** ไม่ รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่ อท่ านต่ อทริป
วันแรก
11.30 น.

13.30 น.
17.15 น.
ค่า

ทีพ่ กั

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุงเทพฯ – บรู ไน – ตลาดกาดง ไนท์ มาร์ เก็ต
คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ ปของสาย
การบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรู ไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรู ไนที่ ตลาดกาดง ไนท์ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
หรื อ อาหารพื้นเมืองของชาวบรู ไนตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Tamu Market-หมู่บ้านกลางนา้ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพธิ ภัณฑ์ Malay
Technology-ผ่ านชมพระราชวังสุ ลต่ าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นชม Tamu Market นาท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวติ ของชาวบรู ไน
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้นนาท่านล่องเรื อชม หมู่บ้านกลางนา้ Kampong Ayer หมู่บา้ นกลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่
บริ เวณปากแม่น้ าบรู ไน เป็ นหมู่บา้ นกลางน้ าที่มีคนอยูอ่ าศัยต่อเนื่ องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้าง
บ้านเรื อนแบบปลูกสร้างอยูบ่ นเสาค้ ายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางน้ านี้มีท้ งั บ้านพักอาศัย,
มัสยิด, โรงเรี ยน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่ งนี้มีประชากรกว่า
สามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรู ไนและเป็ นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมริ มน้ าของบรู ไนสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่งนี้
จากนั้นนาท่านผ่านชมและถ่ายรู ปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์
เสรี เบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุ ลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายใน
มัสยิดประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อนและกระเบื้องสี อย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์
ขอพร และยังใช้เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็ นการผสมผสานระหว่าง
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาลองเรื อ
พระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจาลองรู ปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของ
เครื่ องใช้ในอดีตของชาวบรู ไน จากนั้นนาท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เป็ นที่ประทับของสุ ลต่านแห่ งบรู ไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทาด้วยทองคา, ห้อง 1,788
ห้อง, ห้องน้ า 257 ห้อง สิ่ งอานวยความสะดวกในพระราชวังแห่ งนี้ คือสระว่ายน้ าจานวน 5 สระ คอกม้าติด
เครื่ องปรับอากาศสาหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้อง
จัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุ เหร่ าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บ
เหล่าบรรดารถหรู ที่พระองค์สะสมอีกด้วย จากนั้นนาท่านล่องเรื อชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)
หรื อที่ เรี ยกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็ นลิ งที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิ งชนิ ดอื่น เป็ นลิ งที่พบได้
เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์ เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนหรื อป่ าติดริ มแม่น้ า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพธิ ภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regaliaช้ อปปิ้ งยาย่ าซันคอมเพล็กซ์ -บรู ไน-มะนิลา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน
บ่ าย

19.00 น.
21.05 น.

ทีพ่ กั

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

จากนั้นนาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ งการครองราชย์
ของสุ ลต่านองค์ปัจจุ บนั มัสยิดทองคาแห่ งนี้ เป็ นมัสยิดแห่ งชาติ ของบรู ไน และมี สถาปั ตยกรรมสวยงาม
ที่สุดในบรู ไน โดยมีการนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หิ นอ่อนจากประเทศ
อิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคาแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรี ย เป็ นต้น เริ่ มก่อสร้างในปี 1987
แล้วเสร็ จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองคาจานวน 29 อัน
บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ องค์สุลต่านแห่ งบรู ไนหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกี ยห์ มูอิซซัดดิ น วัดเดาละห์ ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระราชาธิ บดี องค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของ
บรู ไน นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ าค่า
ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีร์อลั กุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่ องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรู ไน และข้าวของเครื่ องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่ องเงิน,
เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์และเครื่ องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง
ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่ งบรู ไน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ยาย่ าซั น คอมเพล็กซ์ ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของ
ฝากตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนาท่านเดินทางต่อไปยัง กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI685 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า, เมืองมะนิลา
มะนิลา – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ช็อปปิ้ งห้ าง SM Mall
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งมะนิ ลา ระหว่าง
การเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่ สัปปะรดปลูกเรี ยง
รายตามทาง จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิว People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal
Vocano) เป็ นภูเขาไฟที่ มีข นาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมื องตาไกไตแบบ 360 องศา
พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนัง่ รถ Jeepney ขึ้นสู่ จุดชมวิว **รวมค่าบริ การแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่
กรุ งมะนิลา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

ค่า
ทีพ่ กั

วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

จากนั้นนาท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็ นยานพาหนะที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เป็ นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้ ชาวฟิ ลิปปิ นส์
ได้นามาดัดแปลงเพื่อทาเป็ นรถโดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุ ก ผูโ้ ดยสารได้มากขึ้ น พร้ อมทั้งตกแต่งด้วย
ศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ งในปั จจุบนั รถจี๊ปนี่ ยเ์ ป็ นรถยนต์ที่ใช้เป็ นรถ
โดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ อย่างนึ งของชาวฟิ ลิปปิ นส์ เลยก็วา่ ได้
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ห้าง SM MALL เป็ นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สุดในฟิ ลิปปิ นส์ ให้
ท่านได้อิสระช็อปปิ้ งเลือกซื้ อของฝากกลับเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ป๊ อปคอนหลากหลายรสชาติ
เป็ นต้น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า, เมืองมะนิลา
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ ซานอะกุสติน – ป้ อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –
บรู ไน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งมะนิ ลาเปนที่ต้ งั ของ
อนุสาวรี ย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์ จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898
และในบริ เวณเดี ย วกันนี้ ยัง เป็ นจุ ด ที่ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ป ระกาศอิ ส รภาพเหนื อ สหรั ฐ อเมริ ก า ในปี ค.ศ.1941
อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ จึงมีความสาคัญต่อชาวฟิ ลิปปิ นส์ และเป็ นจุดแรกที่ใช้เป็ นหลักกิ โลเมตรแรกสาหรับนับ
ระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนาท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571
โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้ องกันการรุ กราน ภายในป้ อมอินทรามูรอส ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มี
กาแพงล้อมรอบ ค่ายป้ อมยามอย่างมิดชิ ด ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน
กรุ งมะนิ ลา นาท่านชม โบสถ์ ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปั ตยกรรมของสเปนเป็ นสิ่ งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ชมความงามของผนัง โบสถ์ดา้ นหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริ ก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็ นรู ป
นัก บุ ญอะกุส ติ น กับนัก บุ ญโมนี ก ที่ ง ดงามน่ า เจริ ญศรั ท ธาเป็ นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ กับ โบสถ์ย งั เป็ นที่ ต้ งั ของ
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ าค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นงานศาสนศิลป์ งานประณี ตศิลป์ รวมถึงงาน
ถ้วยแบบสเปนและเม็กซิ กนั จากนั้นนาท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้ างมาติดกับ
แม่น้ าปาสิ ก ซึ่ งถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ สาคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็ นป้ อมของทหารสเปน ปั จจุบนั
เป็ นอนุ สรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้ ูกจองจาที่นี่จนสิ้ นชี วิตในปี ค.ศ.
1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้ อมแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายรู ปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะ
นิยมมาถ่ายรู ปแต่งงานที่นี่อีกด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
Page 5 of 9

15.00 น.
17.10 น.

18.15 น.
20.00 น.

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพื่อนาท่านเดิ นทางต่อไปยัง กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน
ประเทศบรู ไน
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei )
เที่ยวบินที่ BI684 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรู ไน เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1
ชั่ วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่ น) นาท่านเปลี่ ย น
เที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่
BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 60

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้ องละ2
ท่ าน)
22,999

วันที่ 07 – 11 ต.ค. 60

กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
(ไม่ มเี ตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

21,999

20,999

6,499

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 14 – 18 ต.ค. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 21 – 25 ต.ค. 60 (วันปิ ย
มหาราช)

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่ 28 ต.ค.– 01 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 04 – 08 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 11 – 15 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 18 – 22 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่ 25 – 29 พ.ย. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่ 02 – 06 ธ.ค. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่ 09 – 13 ธ.ค. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่ 30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61

30,999

29,999

28,999

7,499

วันที่ 20 – 24 ม.ค. 61

25,999

24,999

23,999

6,499

วันที่ 27 – 31 ม.ค. 61

25,999

24,999

23,999

6,499

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสัยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
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4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1.

2.
3.
4.
5.
6.

้ ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส ้นทางตามทีร่ ะบุในรายการ รวมภาษี สนามบินและภาษี น้ ามันไว ้
ค่าบัตรโดยสารชัน
เรียบร ้อยแล ้ว
**ค่าภาษี น้ ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และท่านต ้องชาระเพิม
่ เติม ในกรณีทท
ี่ าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม
่ **
ค่าทีพ
่ ัก 4 คืน ห ้องละ 2 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ ามรายการระบุ
หัวหน ้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ผู ้ชานาญเส ้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวต
ิ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %

** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจา 10,000 บาท (ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

สาหรับผู ้โดยสารทีไ่ ม่ได ้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทเเป็ นผู ้ยืน
่ วีซา่ ให ้ เมือ
่ ผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทเ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

5.
6.

ยกเลิกการเดินทางน ้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข ้า - ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศ
ิ้
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ไม่มก
ี ารคืนเงินทงหมดไม่
ั้
วา่ กรณีใดๆทงส
ั้ น
ในกรณีเจ็ บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ จะต ้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทเ จะทาการเลือ
่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้ นี้
ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

7.

ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมด
ั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทัง้ หมดเนือ
่ งจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้ ๆ

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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