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NT052
ทวัรบ์รูไน ฟิลปิปินส ์เทยีว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คนื (BI)
ทัวรฟิ์ลปิปินส ์บรูไน , 5 วัน 4 คนื ,

Orchid garden Hotel  , Kimberly Hotel

บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต - Tamu Market - พระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien
พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - หมูบ่า้นกลางน้าํ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah

พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery - พพิธิภณัฑ ์Malay Technology - ชอ้ปปิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ ์
มะนลิา - ตาไกไต - ชมววิภูเขาตาอลั - Jeepney Factory - ช็อปปิงหา้ง SM Mall - ชมโชวพ์นืเมอืง

สวนไรซาล - อนิทรามรูอส - โบสถซ์านอะกุสตนิ - ป้อมปราการซานตอิาโก

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต

11.00 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal
Brunei) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก



13.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบนิรอยลั บรูไน (Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI514
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาที

17.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ)

จากนันนําทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนท ีตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื ขนม หรือ
อาหารพนืเมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
Tamu Market - ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia -
หมูบ่า้นกลางน้าํ - ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันชม Tamu Market นําทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิชีวีติของชาวบรูไน 

จากนันนําทา่นผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทใีหญ่ทสีดุในโลก เป็นทปีระทับของสลุตา่นแหง่บรูไนและพระราชวงศ์
สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพนืท ี2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788
หอ้ง, หอ้งน ้าํ 257 หอ้ง สงิอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นีคอืสระวา่ยน ้าํจํานวน 5 สระ
คอกมา้ตดิเครืองปรับอากาศสําหรับมา้เพอืแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน
หอ้งจัดงานเลยีงทสีามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทจีคุนได ้1,500 คน
พระราชวังแหง่นียังเป็นทเีก็บเหลา่บรรดารถหรูทพีระองคส์ะสมอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรีเบกาวัน สรา้งขนึโดย สลุตา่น โอมาร์
อาล ีไซฟดุดนิ ซงึเป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ ี28 ของบรูไน ซงึเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี
29 องคปั์จจบัุน ภายในมัสยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนและกระเบอืงสอีย่างเรียบงา่ย เหมาะสมสําหรับสถานทใีนการสวดมนตข์อพร
และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคัมภรีอั์ลกรุอาน มัสยดิแหง่นีเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาลี
ไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
มกีารจําลองเรือพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนงึ
มัสยดิแหง่นีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซงึเป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค์
ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครืองประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29 แหง่บรูไน
และขา้วของเครืองใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครืองเงนิ, เครืองทอง มงกฎุ เครืองราชยแ์ละเครืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ
รวมทังของขวัญจากผูนํ้าประเทศตา่ง  ๆทถีวายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรูไน 

จากนันนําทา่นลอ่งเรือชม หมูบ่า้นกลางน้าํ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลก ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํบรูไน
เป็นหมู่บา้นกลางน ้าํทมีคีนอยู่อาศัยตอ่เนืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี
การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้าํยันและเชอืมตอ่กันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าํนีมทัีง บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย,
สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร 

ปัจจบัุนหมู่บา้นแหง่นีมปีระชากรกวา่สามหมนืคนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานททีแีสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าํของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวจากทัวโลกทไีดม้าชมหมู่บา้นแหง่นี



ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรือทเีรียกกันวา่ ลงิจมูกยาว เป็นลงิทมีมีจีมูกใหญ่และยืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอนื
เป็นลงิทพีบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแม่น ้าํ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery - พพิธิภณัฑ ์Malay Technology - ชอ้ปปิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ ์-
บรูไน - มะนลิา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขนึในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบัุน
มัสยดิทองคําแหง่นีเป็นมัสยดิแหง่ชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทสีดุในบรูไน
โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัวโลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี
แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เรมิกอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย
หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขนึ 29 ขัน โคมไฟ 29 ดวงเพอืเป็นเกยีรตแิก่
องคส์ลุตา่นแหง่บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธบิดฮัีจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซงึเป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29
องคปั์จจบัุนของบรูไน 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery
พพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าํคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศมุสลมิทัวโลกมาแสดงไว ้อาทเิชน่ คัมภรีอั์ลกรุะอาน
ขนาดเล็กทสีดุในโลก 
จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology  ชมการจําลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัดแสดงขา้วของเครืองใชใ้นอดตีของชาวบรูไน  

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงท ียายา่ซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหลง่ช็อปปิงทสํีาคัญใจกลางเมอืงบรูไน มทัีงสนิคา้พนืเมอืง,ของโบราณ
ไปจนถงึครสิตัลและเครืองประดับราคาแพง 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืเดนิทางตอ่ไปยังกรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์

18.40 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทยีวบนิท ีBI685 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชวัโมง บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

20.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่กรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ เมอืงมะนลิา

วนัท ี4
มะนลิา - ตาไกไต - ชมววิภเูขาตาอลั - Jeepney Factory - ช็อปปิงหา้ง SM Mall - ชมโชวพ์นืเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตาไกไต (Tagaytay) ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงมะนลิา
ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทวิทัศนช์นบททสีวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง 

จากนันนําทา่นสูจ่ดุชมววิ People’s Park in the Sky  ใหท้า่นไดช้มววิ ภเูขาไฟตาอลั (Taal Vocano)
เป็นภเูขาไฟทมีขีนาดเล็กและตังอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตาไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองนังรถ Jeepney
ขนึสูจ่ดุชมววิ (รวมคา่บรกิารแลว้)

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงมะนลิา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในประเทศฟิลปิปินส์
เป็นผลติผลจากเดมิทกีองทัพสหรัฐไดท้งิรถจปี (Jeeps) ทใีชใ้นสงครามโลกครังทสีองเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ดนํ้ามาดัดแปลงเพอืทําเป็นรถโดยสาร
เพอืเอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขนึ พรอ้มทังตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆทใีหส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซงึในปัจจบัุน
รถจปีนียเ์ป็นรถยนตท์ใีชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์อย่างนงึของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้หลัง

จากนันนําทา่นเดนิทางสูห่า้ง SM MALL เป็นหา้งทมีขีนาดใหญ่และมสีาขาเยอะทสีดุในฟิลปิปินส์
ใหท้า่นไดอ้สิระช็อปปิงเลอืกซอืของฝากกลับเมอืงไทย อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาต ิเป็นตน้ 

หลังจากนันนําทา่น ชมโชวพ์นืเมอืง ซงึเป็นการแสดงพนืเมอืงของชาวฟิลปิปินส์

ทพีกั
Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เมอืงมะนลิา

วนัท ี5
สวนไรซาล - อนิทรามูรอส - โบสถซ์านอะกุสตนิ - ป้อมปราการซานตอิาโก - มะนลิา - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตังอยู่ใจกลางกรุงมะนลิาเป็นทตัีงของ อนุสาวรยี ์โฮเซ ่ไรซาล ( Jose
Rizal ) ผูนํ้าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดยีวกันนี
ยังเป็นจดุทฟิีลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนือสหรัฐอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์หง่นีจงึมคีวามสําคัญตอ่ชาวฟิลปิปินส์
และเป็นจดุแรกทใีชเ้ป็นหลักกโิลเมตรแรกสําหรับนับระยะถนนทกุๆสายในลซูอน 

จากนันนําทา่นชม อนิทรามูรอส (Intramuros) ถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพอืป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอนิทรามูรอส
ถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลัีกษณะสถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมัยยุโรปตอนกลาง
มกํีาแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอย่างมดิชดิ ถอืวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมทไีม่ควรพลาดเมอืมาเยือนกรุงมะนลิา

นําทา่นชม โบสถซ์านอะกุสตนิ (San Agustin Church) สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสงิปลกูสรา้งหนงึเดยีว
ภายในอนิทรามูรอสทไีม่ถูกระเบดิในสงครามโลกครังท ี2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ทชีวนมองในสไตลด์อรกิ
และประตใูหญ่ทแีกะสลักหนเป็นรูปนักบญุอะกสุตนิ กับนักบญุโมนีกทงีดงามน่าเจรญิศรัทธาเป็นอย่างยงิ
ใกล ้ๆ กับโบสถยั์งเป็นทตัีงของพพิธิภัณฑท์เีก็บสมบัตลิ ้าํคา่ไวใ้หไ้ดช้นืชมมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานศาสนศลิป์
งานประณีตศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซกิัน 

จากนันนําทา่นชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกับแม่น ้าํปาสกิ ซงึถอืเป็นจดุยุทธศาสตรสํ์าคัญในการรับมอืขา่ศกึศัตรู
เดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบัุนเป็นอนุสรณ์สถานทรีะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) ผูถู้กจองจําทนีีจนสนิชวีติในปีค.ศ.1896
ในยุคสมัยแหง่การตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อมแหง่นียังเป็นสถานทถี่ายรูปงานแตง่งาน ทบีา่วสาวจะนยิมมาถ่ายรูปแตง่งานทนีีอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน่



เพอืนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน

15.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI684
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง

17.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

นําทา่นเปลยีนเทยีวบนิ เพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

18.30 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฟิ์ลปิปินส ์บรไูน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 17:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฟิ์ลปิปินส ์บรไูน

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจาํ
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 25 USD /ทา่น/ทรปิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• 2บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• 3หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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