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 โปรแกรมเดนิทาง 
เช้

า 

เทีย่

ง 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X 
✈ 🍽 Orchid Garden Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

2 

Tamu Market-หมู่บา้นกลางน ้า - มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien -

พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia -ผ่านชมพระราชวังสลุตา่น Istana Nurul 
Iman-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว 

🍽 🍽 🍽 Orchid Garden 

Hotel  ระดบั 4 ดาว 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 

มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery- 

พพิธิภณัฑ ์Malay Technology -ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรูไน-
มะนลิา 

🍽 🍽 🍽 Kimberly Hotel  

ระดบั 3 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ 

4 
มะนลิา –Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภเูขาตาอัล – ชมโชว์
พืน้เมอืง 

🍽 🍽 🍽 Kimberly Hotel  
ระดบั 3 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

5 
สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ป้อมปราการ

ซานตอิาโก – มะนลิา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

🍽 🍽 ✈ 
 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,888.- 

                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

มหศัจรรย ์AEC - บรไูน+ฟิลปิปินส ์ 

5วนั 4คนื โดยสายการบนิรอยลับรไูน (BI) 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
• ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลปิปินส ์
• ชม ความงามของมัสยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque  
• ชม หมู่บา้นกลางน ้าทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก Kampong Ayer 
• ชม ววิภเูขาไฟตาอัล ภเูขาไฟทีเ่ล็กทีส่ดุ ทีต่ัง้อยู่กลางทะเลสาบ 
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสสีนั 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เชค็อนิกรุป๊ของสายการบนิ รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

 จากนัน้น าท่านสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรูไนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ 
ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรูไนตามอัธยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
 Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
Tamu Market -ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman - มสัยดิ Omar Ali 
Saiffuddien -พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้ชม Tamu Market น าทา่นสมัผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิชีวีติของชาวบรูไน 
จากนัน้น าทา่นผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นทีป่ระทับ

ของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บน
พืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง ส ิง่

อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คอืสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้
เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคน
ไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรูทีพ่ระองค์

สะสมอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจ
กลางเมือง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งข ึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองค์
ของสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 

องคปั์จจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและกระเบื้องสอีย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับ
สถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ีไดร้ับการขนานนามวา่ มนิ ิทชัมาฮาล 
ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มี
การจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดบั นับเป็นจุดเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุ์

ไมน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิที่สวยงามมากทีสุ่ด
แห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จ

พระราชาธบิดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น 
เครื่องเงนิ, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครือ่งบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจาก
ผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องคส์ุลต่านแห่งบรูไน   จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน า้ 

Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้า
ทีม่คีนอยู่อาศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้ายันและ

เชือ่มต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้านี้มีทัง้ บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานี
ต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของ
จ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานทีท่ี่แสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรูไนสรา้งความประทับใจ

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้  ล่องเรือชม ลงิโพรบอสซิส (Proboscis 
Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลงิชนดิอื่น เป็น
ลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแม่น ้า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่ พกั Orchid garden Hotel  ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ม ัสยิด  Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภ ัณ ฑ์  Islamic Gallery- พิพิธภ ัณ ฑ์  Malay 
Technology -ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-มะนลิา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 จากนั้นน าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ

ครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรม
สวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจาก
ประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เร ิม่กอ่สรา้ง

ในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค า
จ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรอืสมเด็จ

พระราชาธบิดฮีัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอซิซัดดนิ วัดเดาละห์ ซ ึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี่ 29 
องคปั์จจุบันของบรูไน น าท่านชม พพิธิภัณฑ ์Islamic Gallery พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของ
สะสมโบราณล ้าค่าขององคส์ุลต่านจากประเทศมุสลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คัมภีรอ์ัลกุระอาน 

ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชช้วีติ และจัดแสดงขา้ว

ของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรูไน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยายา่ซนั คอมเพล็กซ ์เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงทีส่ าคญัใจกลางเมอืงบรูไน มทีัง้
สนิคา้พื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถงึครสิตัลและเครื่องประดับราคาแพง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศฟิลปิปินส ์

19. 00 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI685 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.05 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่กรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่น
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นได ้

พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 
 พกัที ่ Kimberly Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงมะนลิา 

วนัที ่4 มะนลิา - ตาไกไต – ชมววิภูเขาตาอลั – Jeepney Factory - ช็อปป้ิงหา้ง SM Mall – ชมโชว์
พืน้เมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงมะนลิา 

ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทวิทศันช์นบททีส่วยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรด
ปลกูเรยีงรายตามทาง จากนัน้น าทา่นสูจุ่ดชมววิ People’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มววิ ภเูขาไฟ
ตาอลั (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟทีม่ขีนาดเล็กและตัง้อยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตาไกไต

แบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองน่ังรถ Jeepney ข ึน้สูจุ่ดชมววิ **รวมคา่บรกิารแลว้ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงมะนลิา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศ

ฟิลปิปินส ์เป็นผลติผลจากเดมิทีก่องทพัสหรัฐไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ทีใ่ชใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องเอาไว ้
ชาวฟิลปิปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพือ่ท าเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้
ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆทีใ่หส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึง่ในปัจจบุัน รถจี๊ปนี่ยเ์ป็นรถยนตท์ี่

ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์อย่างนงึของชาวฟิลปิปินส์

เลยก็ว่าได ้หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่า้ง SM MALL เป็นหา้งทีม่ขีนาดใหญ่และมสีาขาเยอะทีส่ดุใน

ฟิลปิปินส ์ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากกลบัเมอืงไทย อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอน
หลากหลายรสชาต ิเป็นตน้ หลงัจากนัน้น าทา่น ชมโชวพ์ืน้เมอืง ซึง่เป็นการแสดงพืน้เมอืงของชาว
ฟิลปิปินส ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
  พกัที ่ Kimberly Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงมะนลิา 

วนัที ่5 สวนไรซาล – อนิทรามูรอส – โบสถซ์านอะกุสตนิ – ป้อมปราการซานตอิาโก – มะนลิา –
กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนลิาเป นที่

ตัง้ของ อนุสาวรยี ์โฮเซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 
1896-1898 และในบรเิวณเดยีวกนันี้ ยังเป็นจุดทีฟิ่ลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนือสหรัฐอเมรกิา ในปีค.ศ.
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1941 อนุสาวรยีแ์ห่งนี้จงึมคีวามส าคญัตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และเป็นจุดแรกทีใ่ชเ้ป็นหลกักโิลเมตรแรกส าหรับ

นับระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าทา่นชม อนิทรามูรอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพือ่ป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอนิทรามูรอส ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นศนูยก์ลาง
การปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมัยยุโรปตอนกลาง 

มกี าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอย่างมดิชดิ ถอืว่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มา
เยอืนกรุงมะนลิา    น าทา่นชม โบสถซ์านอะกุสตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิง่ปลกูสรา้งหนึง่เดยีว ภายในอนิทรามูรอสทีไ่ม่ถกูระเบดิใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อรกิ และประตใูหญ่ที่
แกะสลกัหนเป็นรปูนักบุญอะกสุตนิ กบันักบุญโมนีกทีง่ดงามน่าเจรญิศรัทธาเป็นอย่างยิง่ ใกล ้ๆ กบัโบสถย์ัง

เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบัตลิ ้าคา่ไวใ้หไ้ดช้ืน่ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีต
ศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซกินั จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort 

Santiego) สรา้งมาตดิกบัแมน่ ้าปาสกิ ซึง่ถอืเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในการรับมอืขา่ศกึศตัร ูเดมิเป็น
ป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) ผูถ้กู
จองจ าทีน่ีจ่นส ิน้ชวีติในปีค.ศ.1896 ในยคุสมัยแห่งการตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่

ถา่ยรูปงานแตง่งาน ทีบ่่าวสาวจะนยิมมาถา่ยรูปแตง่งานทีน่ี่อกีดว้ย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรงุบนัดาเสรเีบกา
วนั ประเทศบรูไน 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei 
) เทีย่วบนิที ่BI684 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

17.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่น
เปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.15 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 
เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

โปรแกรม : มหศัจรรย ์AEC - บรไูน+ฟิลปิปินส ์5วนั 4คนื โดยสายการบนิรอยลั บรไูน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วันที ่02-06 ก.พ. 62 26,888 25,888 24,888 6,900 16,588 

วันที ่16-20 ก.พ. 62 25,888 24,888 23,888 6,900 16,588 

วันที ่09-13 ม.ีค. 62 25,888 24,888 23,888 6,900 16,588 

วันที ่23-27 ม.ีค. 62 26,888 25,888 24,888 6,900 16,588 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 8,000.- ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋

เครือ่งบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศบรไูน – ฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

                                ***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

20 usd /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ใน

กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
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6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ
บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 20 USD /ทา่น/ทรปิ 
 

เง ือ่นไขการจอง  
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอน

เงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน  
3.      หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 

ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั  

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีม
คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย ประเทศบรูไน และ

ประเทศฟิลปิปินส ์ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง
มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 
7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
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และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ
นัน้ๆ 

 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรูไน และประเทศฟิลปิปินส ์มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่ง

กบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาว

ของประเทศลาวตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื 

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบ

ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

CODE: GOP01 

 

 
 

 
 


