
 

 

รหัสทัวร B2B1903304 
ทัวรบรูไน ฟลิปปนส Beautiful Day 5 วัน 4 คืน (BI) 
ตลาดกาดงไนทมารเกต็ ชมพระราชวังสุลตาน Istana Nurul Iman  

มัสยิด Omar Ali Saiffuddien พิพิธภัณฑ Royal Regalia ลองเรือชมลิงจมกูยาว  

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ Malay Technology มะนิลา  

ชมวิวภูเขาตาอัล สวนไรซาล โบสถซานอะกุสติน ป�อมปราการซานตอิาโก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทมารเกต็ 

11.00 น. คณะมาพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U 
เช็คอินกรุปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัท
และหัวหนาทัวร  ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น. 
 
17.15 น. 
 
 
 
 
ค่ํา 
ที่พัก 

นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เท่ียวบินที่ BI514 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ่
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) 
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทมารเก็ต ให
ทานไดเลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารค่ํา 
โรงแรม Orchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา 

วันท่ี2 
Tamu Market -ผานชมพระราชวังสุลตาน Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar 
Ali Saiffuddien -พพิิธภัณฑ Royal Regalia - หมูบานกลางน้ํา - ลองเรือชมลิง
จมูกยาว 

   เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันชม Tamu Market นําทานสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชาชมวิถี

ชีวิตของชาวบรูไน จากน้ันนําทานผานชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวัง
ท่ีใหญที่สุดในโลก เปนที่ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต 
ประกอบไปดวย โดมทาํดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา 257 หอง ส่ิงอํานวย
ความสะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน 5 สระ คอกมาติด
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับมาเพ่ือแขงโปโลขององคสุลตานจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถ
ขนาดจุ 110 คัน หองจัดงานเลี้ยงที่สามารถจคุนไดถงึ 4,000 คน และสุเหราที่จุคนได 
1,500 คน พระราชวังแหงน้ียังเปนท่ีเก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย  
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก มสัยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจ
กลางเมือง บันดารเสรเีบกาวัน สรางข้ึนโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเปน
มัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี 28 ของบรูไน ซึ่งเปนพระ
ราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแตง



 

 

ดวยหินออนและกระเบ้ืองสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนตขอ
พร และยังใชเปนเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกรุอาน มัสยิดแหงน้ีเปนการผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาล ีไดรับการขนานนามวา มินิ 
ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาล ีบริเวณดานหนา
ของมัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเปน
จุดเดนอีกประการหน่ึง มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเปน
สัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครือ่งประกอบพิธี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที ่29 แหงบรูไน และขาวของเครื่องใชขององค
สุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เคร่ืองเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศตางๆ รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ท่ีถวายแดองค
สุลตานแหงบรูไน   จากน้ันนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer 
หมูบานกลางน้ําที่ใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน เปนหมูบานกลางน้ําที่
มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบปลูกสราง
อยูบนเสาค้ํายันและเช่ือมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ัง บานพักอาศัย, 
มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบันหมูบานแหง
น้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคนคิดเปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเปน
สถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรางความประทบัใจใหแก
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกท่ีไดมาชมหมูบานแหงน้ี  ลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันวา ลงิจมูกยาว เปนลิงที่มีมจีมูกใหญและยื่น
ยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เปนลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน 
โดยจะอาศัยอยูในป�าชายเลนหรือป�าติดริมแมน้ํา 



 

 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Orchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา 

วันท่ี 3 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ Malay Technology – 
ชอปปم�งยายาซันคอมเพล็กซ-บรูไน-มะนิลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากน้ันนําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 
25 ป แหงการครองราชยของสุลตานองคปจจบัุน มัสยิดทองคําแหงน้ีเปนมัสยิด
แหงชาติของบรูไน และมีสถาปตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมกีารนําเขาวัสดุใน
การกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอ
เลียรทองคําแทขนาดใหญท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เริ่มกอสรางในป 
1987 แลวเสร็จในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง,
โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเปนเกียรติแก 
องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วดั
เดาละห ซึ่งเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคที ่29 องคปจจุบันของบรูไน นําทานชม 
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต 
และจัดแสดงขาวของเครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
18.40 น. 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งท่ี ยายาซัน คอมเพล็กซ เปนแหลงช็อปปم�งท่ีสําคัญใจกลาง
เมืองบรูไน มีทั้งสินคาพ้ืนเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครือ่งประดบัราคาแพง  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศฟลิปปนส 
นําทานเดินทางสู กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) เที่ยวบินท่ี BI685 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.45 น. เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส เวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา, เมืองมะนิลา 

วันท่ี 4 มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปปم�งหาง SM 
Mall – ชมโชวพ้ืนเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ตาไกไต (Tagaytay) ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ



 

 

กรุงมะนิลา ระหวางการเดินทางใหทานเพลิดเพลินชมทิวทัศนชนบทท่ีสวยงาม เต็มไป
ดวยสวนมะพราว, ไรสัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากน้ันนําทานสูจุดชมวิว 
People’s Park in the Sky ใหทานไดชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เปน
ภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและต้ังอยูกลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 
องศา พิเศษ...ใหทานไดทดลองน่ังรถ Jeepney ข้ึนสูจุดชมวิว **รวมคาบริการแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานชม Jeepney Factory รถ Jeepney เปนยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียง

มากที่สุดในประเทศฟลิปปนส เปนผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดท้ิงรถจี๊ป (Jeeps) 
ท่ีใชในสงครามโลกคร้ังที่สองเอาไว ชาวฟลิปปนสไดนํามาดัดแปลงเพ่ือทําเปนรถ
โดยสาร เพ่ือเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากข้ึน พรอมทั้งตกแตงดวยศิลปะลวดลาย
ตางๆท่ีใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟลิปปนส ซึง่ในปจจุบัน รถจี๊ปน่ียเปนรถยนตท่ีใชเปน
รถโดยสารสาธารณะที่ไดรับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเปนสัญลักษณอยางนึงของชาว
ฟลิปปนสเลยก็วาได หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูหาง SM MALL เปนหางท่ีมีขนาด
ใหญและมีสาขาเยอะที่สุดในฟลิปปนส ใหทานไดอิสระช็อปปم�งเลือกซื้อของฝากกลับ
เมืองไทย อาทิเชน มะมวงอบแหง ป�อปคอนหลากหลายรสชาติ เปนตน หลังจากน้ันนํา
ทาน ชมโชวพ้ืนเมือง ซึง่เปนการแสดงพ้ืนเมืองของชาวฟลิปปนส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ทีพั่ก โรงแรม Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา, เมืองมะนิลา 

วันท่ี 5 สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถซานอะกุสติน – ป�อมปราการซานติอาโก – มะนิลา 
–กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต้ังอยูใจกลาง
กรุงมะนิลาเปนท่ีต้ังของ อนุสาวรีย โฮเซ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูนําในการปลด
แอกฟลิปปนสจากสเปนในชวงป ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี ้ยังเปนจุด
ท่ีฟลิปปนสประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปค.ศ.1941 อนุสาวรียแหงน้ีจึงมี
ความสําคัญตอชาวฟลิปปนส และเปนจุดแรกท่ีใชเปนหลักกิโลเมตรแรกสําหรับนับ
ระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากน้ันนําทานชม อินทรามรูอส ( Intramuros ) ถกูสราง
ข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1571 โดยกลุมชาวสเปนเพ่ือป�องกันการรุกราน ภายในป�อม
อินทรามูรอส ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนศูนยกลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, 
ศาสนา จะมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกําแพงลอมรอบ 
คายป�อมยามอยางมดิชิด ถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมที่ไมควรพลาดเมื่อมา
เยือนกรุงมะนิลา    นําทานชม โบสถซานอะกสุติน (San Agustin Church) สรางขึ้น
เม่ือป ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปตยกรรมของสเปนเปนส่ิงปลูกสรางหน่ึงเดียว ภายใน
อินทรามูรอสท่ีไมถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถดาน
หนาที่ชวนมองในสไตลดอริก และประตูใหญที่แกะสลักหนเปนรูปนกับุญอะกุสติน กบั
นักบุญโมนีกที่งดงามนาเจริญศรัทธาเปนอยางยิ่ง ใกลๆกับโบสถยังเปนที่ต้ังของ
พิพิธภัณฑท่ีเก็บสมบัตลิํ้าคาไวใหไดชื่นชมมากมาย ไมวาจะเปนงานศาสนศิลป� งาน
ประณีตศิลป�รวมถึงงานถวยแบบสเปนและเมก็ซิกัน จากน้ันนําทานชม ป�อมปราการ
ซานติอาโก (Fort Santiego) สรางมาติดกบัแมน้ําปาสิก ซึ่งถือเปนจุดยุทธศาสตร
สําคัญในการรับมือขาศึกศัตร ูเดิมเปนป�อมของทหารสเปน ปจจุบันเปนอนุสรณสถานที่
ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร โฮเซ ไรซาล) ผูถูกจองจําท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปค.ศ.
1896 ในยุคสมยัแหงการตอตานอาณานิคมสเปน ป�อมแหงน้ียังเปนสถานที่ถายรูปงาน
แตงงาน ท่ีบาวสาวจะนิยมมาถายรูปแตงงานที่น่ีอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน นินอย อาเกียโน เพ่ือนําทานเดินทางตอไปยัง กรุง

บันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
15.00 น 
 
 

นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( 
Royal Brunei ) เท่ียวบินที่ BI684 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

17.10 น 
 

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

18.30 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 



 

 

 
 

Brunei ) เที่ยวบินท่ี BI519 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ J 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ :  23-27 พ.ย. 
62                                                                                          22,900 21,900 20,900 6,900 17,900 
วันที่ :  07-11 ธ.ค. 
62                                                                                          23,900 22,900 21,900 6,900 17,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบูิรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และท่ีประเทศบรูไน – ฟลิปปนส ปฏิเสธมิให
เดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 
 
รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 
25 usd /ทาน/ทรปิ // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)  
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 เงื่อนไขการใหบรกิาร 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารจายเงนิมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํ หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



 

 

 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 25 USD /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

 
 
 
 
 


