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บรูไน-ฟิลปิปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย 

5 วนั 4 คืน (BI) 
โดยสายการบนิรอยลั บรูไนแอร์ไลน์ 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์าร์เก็ต X ✈ O Orchid Garden Hotel 

2 

Tamu Market-หมู่บา้นกลางน ้า - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien 
-พิพิธภณัฑ ์Malay Technology-ผา่นชมพระราชวงัสุลต่าน 
Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว 

O O O Orchid Garden Hotel 

3 

มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภณัฑ ์Islamic 
Gallery-พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอม
เพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา 

O O ✈ Kimberly Hotel 

4 
มะนิลา – โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – 
ชมววิภูเขาตาอลั – ชมโชวพ์ื้นเมือง 

O O O Kimberly Hotel 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1.  ไปครัง้เดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลปิปินส ์

2. ชมความอลงัการของ มสัยดิทองค า Jame Asr Hassanil Mosque 

3. ชมหมู่บา้น Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

4. ชมววิ ภูเขาไฟตาอลั ภูเขาไฟที่เลก็ที่สุด ที่ต ัง้อยู่กลางทะเลสาบ 

5. ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสสีนั 
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5 
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถซ์านอะกุสติน – ป้อม
ปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

O O ✈  

*** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เกต็ 
11.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์  ให้การตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) 
เท่ียวบินท่ี BI514 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท่ี 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง  (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 

หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

วนัทีส่อง Tamu Market-หมู่บ้านกลางน า้ - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien -พพิธิภัณฑ์ Malay   
                        Technology-ผ่านชมพระราชวงัสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลงิจมูกยาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นชม Tamu Market น าท่านสัมผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถีิชีวติของชาวบรูไน 
จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้าท่ีมีคนอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้าง
บา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้ง บา้นพกัอาศยั  
มสัยดิ  โรงเรียน  สถานีอนามยั  สถานีต ารวจ  ร้านคา้  ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกวา่
สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมริมน ้าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี 
จากนั้นน าท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยดิใจกลางเมือง บนัดาร์
เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภายใน
มสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์
ขอพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยดิแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหวา่ง
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สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือ
พระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยดิแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า  ห้อง 1,788 
ห้อง  ห้องน ้ า 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระวา่ยน ้ าจ  านวน 5 สระ คอกมา้ติด
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพื่อแข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้อง
จดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บ
เหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย จากนั้นน าท่านล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) 
หรือท่ีเรียกกนัว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบได้
เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พพิธิภัณฑ์ Islamic Gallery-พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia-    
                        ช้อปป้ิงยาย่าซันคอมเพลก็ซ์-บรูไน-มะนิลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์
ของสุลต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงาม
ท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศ
อิตาลี  แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 
แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 อนั 
บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนัของ
บรูไน น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้ าค่า
ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทิเช่น คมัภีร์อลักุระอาน ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย 

 
 
 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน  
เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง 
ๆ ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 
BI685 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.05 น. เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกยีโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองมะนิลา 

วนัทีส่ี่          มะนิลา – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภูเขาตาอลั – ช็อปป้ิงห้าง SM Mall 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่าง
การเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพร้าว  ไร่สัปปะรดปลูกเรียง
รายตามทาง จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิว People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal 
Vocano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา 
พิเศษ...ให้ท่านไดท้ดลองนัง่รถ Jeepney ข้ึนสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ 
กรุงมะนิลา 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศฟิลิปปินส์ 
เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐไดทิ้้งรถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกคร้ังท่ีสองเอาไว ้ชาวฟิลิปปินส์
ได้น ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ช้บรรทุกผูโ้ดยสารได้มากข้ึน พร้อมทั้งตกแต่งด้วย
ศิลปะลวดลายต่างๆท่ีให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบนั รถจ๊ีปน่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใช้เป็นรถ
โดยสารสาธารณะท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็วา่ได ้
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะท่ีสุดในฟิลิปปินส์ ให้
ท่านไดอิ้สระช็อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นตน้ 
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ค ่า 

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองมะนิลา 

วนัทีห้่า สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –  
                        บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตั้ง
ของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-
1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี ยงัเป็นจุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีจึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกท่ีใช้เป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรับนับ
ระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นน าท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1571 
โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครอง  การศึกษา  วฒันธรรม  ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มี
ก าแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอยา่งมิดชิด ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือน
กรุงมะนิลา น าท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสร้างหน่ึงเดียว ภายในอินทรามูรอสท่ีไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ชมความงามของผนงัโบสถ์ดา้นหน้าท่ีชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูป
นักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยงัเป็นท่ีตั้ งของ
พิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัล ้าค่าไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงาน
ถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับ
แม่น ้ าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการรับมือข่าศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนั
เป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.
1896 ในยคุสมยัแห่งการต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ท่ีบ่าวสาวจะ
นิยมมาถ่ายรูปแต่งงานท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพื่อน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 
เท่ียวบินท่ี BI684 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน  จลาจล การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

 

17.10 น. 

 
 
 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านเปล่ียน
เท่ียวบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 
BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 
ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัท่ี  16-20 ก.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  23-27 ก.ย. 60  22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  30 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  07 – 11 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  14 – 18 ต.ค. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัที ่ 21 – 25 ต.ค. 60 (วนัปิยมหาราช) 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  28 ต.ค.– 01 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  04 – 08 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  11 – 15 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  18 – 22 พ.ย. 60 22,999 21,999 20,999 6,499 

วนัท่ี  25 – 29 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  02 – 06 ธ.ค. 60 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  09 – 13 ธ.ค. 60 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  30 ธ.ค. 60  – 03 ม.ค. 61 29,999 28,999 27,999 7,499 

วนัท่ี  20 – 24 ม.ค. 61 24,999 23,999 22,999 6,499 

วนัท่ี  27 – 31 ม.ค. 61 24,999 23,999 22,999 6,499 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน จลาจล การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
อตัราบริการนีร้วม  

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการ

ท าจอง (ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อย
ภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1.     ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 23-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15-22 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ 
ประเทศฟิลปิปินสไ์มม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 
บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
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สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


