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NT585
ทวัรบ์รูไน ฟิลปิปินส ์เปิดประตสููอ่าเซยีน 5 วัน 4 คนื (BI)
ทัวรฟิ์ลปิปินส ์บรูไน , 5 วัน 4 คนื ,

Orchid garden Hotel  , Golden Phoenix Hotel Manila

บรไูน - ฟิลปิปินส ์- มะนลิา - ตลาดกาดง - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery
พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - หมูบ่า้นกลางน้าํ - สวนไรซาล

อนิทรามรูอส - โบสถซ์านอะกุสตนิ - ป้อมปราการซานตอิาโก - โบสถเ์ซ็นโจเซฟ
โรงงาน Jeepney - เมอืงตาไกไต - ภูเขาตาอลั - SM Mall of Asia 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - บรูไน - ตลาดกาดง

18.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก
30 นาที



เทยีวบนิขาไปและขากลับ อาจมกีารเปลยีนแปลงเวลาบนิ ทังนีเป็นการารเปลยีนแปลงตามตารางบนิของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซีนั
กอ่นทําการออกตัวภายในทกุครัง กรุณาเชคกับทางเจา้หนา้ทบีรษัิท ตามวันท ีทลีกูคา้เดนิทาง

21.10 น.
บนิลัดฟ้าสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบนิรอยลับรูไน ROYAL BRUNEI เทยีวบนิท ีBI520
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาที

00.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิBrunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 1
ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต (Gadong Night Market) ตลาดทอ้งถนิกลางคนืใจกลางเมอืงหลวง
ตลาดยอดนยิมแหง่นีตังอยู่ในย่านทคีกึคักทสีดุของบรูไน มอีาหารทอ้งถนิมากมาย ทังอาหารสดไปจนถงึปิงย่างและทอด
อาหารมลายูฮาลาลไปจนถงึอาหารตะวันตกทคัีดสรรมาเป็นอย่างด ีเลอืกชมิและลมิลองอาหารรสเลศิตามอัธยาศัย

จากนันเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก พักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien -
หมูบ่า้นกลางน้าํ - สนามบนิ - บรูไน - มะนลิา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขนึในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบัุน
มัสยดิทองคําแหง่นีเป็นมัสยดิแหง่ชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทสีดุในบรูไน
โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัวโลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีร์
ทองคําแทข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกจากประเทศออสเตรีย 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

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน 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

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

18.40 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงมะนลิา โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เทยีวบนิท ีBI684 ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชวัโมง 25 นาทโีดยประมาณ
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

20.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่กรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 1
ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก พักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สวนไรซาล - อนิทรามูรอส - โบสถซ์านอะกุสตนิ - ป้อมปราการซานตอิาโก - อาหารมอืค่าํ (ชมโชวพ์นืเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางไปยัง สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตังอยู่ใจกลางกรุงมะนลิาเป็นทตัีงของ อนุสาวรีย ์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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางตอ่ 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

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เพมิความพเิศษใหก้ับมอืค่าํดว้ย การแสดงพนืเมอืงของชาวฟิลปิปินส ์สมัผัสประสบการณ์ยามค่าํคนือันแสนพเิศษทเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห์
นักแสดงจะแตง่เครืองแตง่กายแบบดังเดมิของชาวฟิลปิปินส ์พรอ้มเมนูอาหารทอ้งถนิจานรอ้นนานาชนดิ ชมการแสดงดนตรีมโหรีในแบบฟิลปีิโน

ทพีกั



Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โบสถเ์ซ็นโจเซฟ - โรงงาน Jeepney - มะนลิา - เมอืงตาไกไต - ชมววิภเูขาตาอลั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ โบสถเ์กา่แกท่มีชีอืเสยีงและมคีวามแปลกอยู่ในตัว และเมอืมาเยือนฟิลปิปินสนั์กทอ่งเทยีวสว่นใหญ่จะตอ้งมาชม Las
Piñas Bamboo Organ ออรแ์กนททํีามาจากไมไ้ผ ่ซงึมอีายุเกา่แกร่าว 190 ปี ถูกสรา้งขนึมาพรอ้ม กับโบสถ์
โดยบาทหลวงชาวสเปนผูม้พีรสวรรคทั์งทางดา้นดนตรีและสถาปนกิออกแบบ และในทกุ  ๆปี
โบสถแ์หง่นีจะจัดเทศกาลออรแ์กนไมไ้ผน่านาชาตขินึ ซงึจะมนัีกดนตรีจากทัวโลก
พรอ้มใจกันมาร่วมบรรเลงดนตรีร่วมกับคณะนักรอ้งประสานเสยีง เพอืเฉลมิฉลองใหก้ับหนงึในเครืองดนตรีทมีอีายุเกา่แกข่องโลก
ทยัีงคงสามารถใชง้านไดอ้ยู่

จากนันนําทา่นชม โรงงานผลติรถ Jeepney (Jeepney Factory) ยานพาหนะยอดนยิมทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในประเทศฟิลปิปินส์
เป็นผลติผลจากกองทัพสหรัฐทไีดท้งิรถจปีทางทหาร (Jeeps) ทใีชใ้นสงครามโลกครังทสีองเอาไว ้
ตอ่มาชาวฟิลปิปินสไ์ดนํ้ามาดัดแปลงเพอืทําเป็นรถโดยสาร เพอืเอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขนึ พรอ้มทังตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่ง ๆ
ทใีหส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซงึในปัจจบัุน
รถจปีนียเ์ป็นรถยนตท์ใีชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์อย่างนงึของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสูจ่ดุชมววิ ภเูขาไฟตาอลั (Taal Vocano) ชมววิบน หอคอย People’s Park in the Sky
ทสีามารถมองเห็นววิทะเลสาบและภเูขาไฟแบบ 360 องศา ประเทศฟิลปิปินสนั์นขนึชอืวา่เป็นเกาะทเีต็มไปดว้ยภเูขาไฟ
ทะเลสาบแหง่นีมลัีกษณะเป็นแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาดตังอยู่บนเกาะเล็ก  ๆเป็นแอ่งภเูขาไฟโผลข่นึกลางทะเลสาบ บางครังจงึเรียกชอืภเูขาไฟนีวา่
"เกาะภเูขาไฟ" เมอืงตาไกไต ตังอยู่ทางตอนใตข้องเกาะลซูอน ในเขตจังหวัดบาตังกัส หา่งจากกรุงมะนลิา ราว 50 กโิลเมตร
เดนิทางดว้ยรถบัสใชเ้วลา 2 ชวัโมงโดยประมาณ
ดว้ยระยะทางทไีม่ไกลจากมะนลิาจงึทําใหนั้กทอ่งเทยีวเลอืกทจีะเดนิทางไปชมภเูขาไฟตาอัลเป็นจํานวนมาก
อกีทังเมอืงตาไกไตเองยังเป็นเมอืงตากอากาศสําคัญของชาวฟิลปิปินส ์ทําเลทตัีงอยู่บนทรีาบสงู
มอีากาศทเีย็นสบายมวีวิทวิทัศนท์ทํีาใหเ้หมาะแกก่ารพักผอ่นหย่อนใจจากเมอืงทวีุน่วาย

พเิศษ...จากจดุจอดรถบัสใหท้า่นไดท้ดลองนงัรถ Jeepney ขนึสูจ่ดุชมววิ (รวมคา่บรกิารแลว้) อสิระใหเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงมะนลิา

ทพีกั
Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ชอ้ปปิง SM Mall of Asia - มะนลิา - บรูไน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้ SM Mall of Asia หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในเบยซ์ติ ีตังอยู่ใกลก้ับเขตศนูยก์ลางธรุกจิเอสเอ็ม
หา้งสรรพสนิคา้แหง่นีเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุทเีป็นอันดับสามของประเทศฟิลปิปินสแ์ละมสีาขาเยอะทสีดุในฟิลปิปินส์
ถูกจัดสรรพนืทรีวบรวมกจิกรรมขนาดใหญ่ประกอบดว้ย โซนจัดแสดงคอนเสริต์ สวนสนุกเบย ์ศนูยว์ทิยาศาสตร ์ศนูยป์ระชมุ ศนูยอ์าหาร
เรียกไดว้า่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนลิาทมีทีกุอย่างครบวงจรใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง เลอืกซอืของฝากกลับเมอืงไทย อาทเิชน่
มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอรน์หลากหลายรสชาต ิเป็นตน้

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่เพอืนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ประเทศบรูไน

15.00 น.



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

17.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน นําทา่นเปลยีนเทยีวบนิเพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

18.40 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิ รอยลับรูไน (Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชวัโมง 45 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

20.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฟิ์ลปิปินส ์บรไูน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:05 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฟิ์ลปิปินส ์บรไูน

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.

• คา่รถรบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re - Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก.

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 1,500 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวนัเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทที่านไดร้บั (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน



• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศฟิลปิปินส ์และประเทศบรไูน สงัใหม้กีารระงับการใหว้ซีา่า ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารเพมิเตมิตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เพอืดาํเนนิการขอวซีา่โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฎหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง
บรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ
หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวน.ีผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั
ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว
อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ
ในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
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