
 

 

 

บรูไน-ฟิลิปปินส ์สุดคุม้ 2 ประเทศ สบาย...

สบาย 

5 วนั 4 คืน (BI) 

โดยสายการบินรอยลั บรูไนแอรไ์ลน ์

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1.  ไปครัง้เดียว เท่ียว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส ์

2. ชมความอลังการของ มสัยิดทองค า Jame Asr Hassanil Mosque 

3. ชมหมู่บา้น Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน า้ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

4. ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีตัง้อยู่กลางทะเลสาบ 

5. ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสนั 

 

 



 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X ✈ O Orchid Garden Hotel 

2 

Tamu Market-หมูบ่า้นกลางน ้า - มสัยิด Omar Ali 

Saiffuddien -พิพิธภณัฑ ์Malay Technology-ผ่านชม

พระราชวงัสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมกู

ยาว 

O O O Orchid Garden Hotel 

3 

มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภณัฑ ์Islamic 

Gallery-พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอม

เพล็กซ-์บรไูน-มะนิลา 

O O ✈ Kimberly Hotel 

4 

มะนิลา – โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต 

– ชมวิวภเูขาตาอลั – ชมโชวพ้ื์นเมือง 
O O O Kimberly Hotel 

5 

สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถซ์านอะกุสติน – ป้อม

ปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรไูน – กรุงเทพฯ 
O O ✈  

*** ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทริป 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์Uเช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei Airlines) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร ์ ใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei 

) เท่ียวบินท่ี BI514 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท่ี 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง  (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน)   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านสมัผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรไูนตามอธัยาศยั 

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั Orchid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง Tamu Market-หมู่บา้นกลางน ้า - มสัยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภณัฑ ์Malay   

                        Technology-ผ่านชมพระราชวงัสุลตา่น Istana Nurul Iman-ลอ่งเรือชมลิงจมูกยาว 



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันชม Tamu Market น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวิถีชีวิตของชาว

บรไูน จากน้ันน าท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าท่ีมีคนอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 

ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้าน้ีมี

ทั้ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมูบ่า้น

แห่งน้ีมีประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรไูนและเป็นสถานท่ีท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของบรไูนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชม

หมูบ่า้นแห่งน้ี จากน้ันน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลาง

เมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึ้ นโดย สุลต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์อง

สมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรไูน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 

องคปั์จจุบนั ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบั

สถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนามวา่ มินิ ทชั

มาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอก

แวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ี

สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชชี้วิต และจดัแสดงขา้ว

ของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากน้ันน าท่านผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวงัท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มี

มูลค่า 1.4 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ย

ทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระว่ายน ้า

จ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรบัอากาศส าหรบัมา้เพ่ือแข่งโปโลขององคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตัว 

โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเล้ียงท่ีสามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุคนได ้

1,500 คน พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกดว้ย จากน้ันน าท่าน

ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่

และยื่นยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่าน้ัน โดยจะ

อาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมน่ ้า 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Orchid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 



 

 

 

วนัที่สาม มัสยิด  Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิ ธภัณฑ์  Islamic Gallery-พิพิ ธภัณฑ์  Royal 

Regalia- ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรูไน-มะนิลา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้ นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ

ครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองค าแห่งน้ี เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมี

สถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรไูน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิ

เช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย 

เป็นตน้ เร่ิมก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต์ 2 หอ้งแยก

ชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องค์

สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็น

สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี  29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery 

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมา

แสดงไว ้ อาทิเช่น คมัภีรอ์ลักุระอาน ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจาก

ผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยาย่าซัน คอมเพล็กซ ์ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) 

เท่ียวบินท่ี BI685 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.05 น. เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านได้

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั Kimberly Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วนัที่สี ่         มะนิลา – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอลั – ช็อปป้ิงหา้ง SM Mall 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา 



 

 

ระหว่างการเดินทางใหท่้านเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะ

รดปลูกเรียงรายตามทาง จากน้ันน าท่านสู่จุดชมวิว People’s Park in the Sky ใหท่้านไดช้มวิว ภูเขา

ไฟตาอลั (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไต

แบบ 360 องศา พิเศษ...ใหท่้านไดท้ดลองนัง่รถ Jeepney ขึ้ นสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแลว้ จากน้ัน

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศ

ฟิลิปปินส ์เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรฐัไดท้ิ้งรถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกครั้งท่ีสองเอาไว ้

ชาวฟิลิปปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพ่ือท าเป็นรถโดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ชบ้รรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้ น พรอ้มทั้ง

ตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่างๆท่ีใหสี้ฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบัน รถจ๊ีปน่ี ย์เป็น

รถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณอ์ย่างนึงของชาว

ฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได ้หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่หา้ง SM MALL เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขา

เยอะท่ีสุดในฟิลิปปินส ์ใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากกลับเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ ป๊

อปคอนหลากหลายรสชาติ เป็นตน้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Kimberly Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วนัที่หา้ สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – 

มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป

นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี 

ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันน้ี ยังเป็นจุดท่ี ฟิ ลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือ

สหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์ห่งน้ีจึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส ์และเป็นจุดแรกท่ีใช้

เป็นหลักกิโลเมตรแรกส าหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากน้ันน าท่านชม อินทรามูรอส ( 

Intramuros ) ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพ่ือป้องกันการรุกราน ภายในป้อม

อินทรามูรอส ถูกสรา้งขึ้ นมาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมี

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด 

ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา น าท่านชม โบสถซ์านอะกุ

สติน (San Agustin Church) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลกู

สรา้งหน่ึงเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถ์

ดา้นหน้าท่ีชวนมองในสไตลด์อริก และประตูใหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรปูนักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนีก

ท่ีงดงามน่าเจริญศรทัธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ กบัโบสถย์ังเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัล ้าค่าไวใ้หไ้ด้



 

 

 

หมายเหตุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

ช่ืนชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซิกัน 

จากน้ันน าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติดกบัแมน่ ้าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุด

ยุทธศาสตรส์ าคญัในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานท่ี

ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยั

แห่งการต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ท่ีบ่าวสาวจะนิยมมา

ถ่ายรปูแต่งงานท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพ่ือน าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบ

กาวนั ประเทศบรไูน 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei 

) เท่ียวบินท่ี BI684 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่าน

เปล่ียนเท่ียวบินเพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

18.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) 

เท่ียวบินท่ี BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ☺ 



 

 

5. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมาย

เหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ่ 

(หอ้งละ2 
ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มีเตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิ่ม 

วนัท่ี  04 – 08 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  11 – 15 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  18 – 22 พ.ย. 60 23,999 22,999 21,999 6,499 

วนัท่ี  25 – 29 พ.ย. 60 24,999 23,999 22,999 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 30,999 29,999 28,999 7,499 

วนัท่ี  20 – 24 ม.ค. 61 25,999 24,999 23,999 6,499 

วนัท่ี  27 – 31 ม.ค. 61 25,999 24,999 23,999 6,499 

 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็น

ส าคญั) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯ จะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราบริการน้ีรวม  

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามท่ีระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนัไว ้

เรียบรอ้ยแลว้ 

 **ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม** 

2. ค่าท่ีพกั 4 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

4. หวัหนา้ทวัร ์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง  

5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 

 

อตัราบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 



 

 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได ้** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ที่นัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนั

หลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1.     ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้ - ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ

ฟิลิปปินสไ์ม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ี

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และ

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

7.  ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

เรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

 



 

 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

เรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนัและบาง

โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 


