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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – บรูไน – ตลาดกาดง

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน Royal Brunei (BI) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทัง้ นี้ เป็ นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบิน
ของแต่ละเดือนแต่ละซีซนั ่ ก่อนทาการออกตัวภายในทุ
๋
กครัง้ กรุณาเชคกับทางเจ้าหน้าที่บริษทั ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทาง
21.10 น.
บินลัดฟ้ าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ROYAL BRUNEI เทีย่ วบินที่ BI520 สาย
การบินมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที
00.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล ้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
ทีพ่ กั Orchid garden Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพธิ ภัณฑ์ Islamic Gallery – พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia – มัสยิด Omar
Ali Saiffuddien – หมู่บา้ นกลางน้ า – สนามบิน – บรูไน – มะนิ ลา
18.00 น.

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์
ปัจจุบนั มัสยิดทองคาแห่งนี้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนาเข้าวัสดุใน
การก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคาแท้ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก
จากประเทศออสเตรีย เป็ นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แลว้ เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยก
ชาย หญิง,โดมทองคาจานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรู ไนหรือ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอซิ ซัดดิน วัดเดาละห์ ซึง่ เป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปจั จุบนั ของ
บรูไน นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ Islamic Gallery พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลา้ ค่าขององค์สุลต่าน
จากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีรอ์ ลั กุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก จากนัน้ นาท่านผ่านชมและถ่ายรูป
ด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุด
ดิน ซึง่ เป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึง่ เป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิ
บดีองค์ท่ี 29 องค์ปจั จุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานทีใ่ น
การสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รบั การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาว
อิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการ
หนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้ มด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิดซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็ น
มัสยิดทีส่ วยงามมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
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เที่ยง

18.40 น.
20.45 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธรี าชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 2
แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่อง
บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ทีถ่ วายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนัน้ นาท่านล่องเรือ
ชม หมู่บา้ นกลางน้ า Kampong Ayer หมูบ่ า้ นกลางนา้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่นา้ บรูไน เป็ นหมูบ่ า้ นกลางนา้ ที่
มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาคา้ ยันและเชื่อมต่อกันด้วย
สะพาน หมูบ่ า้ นกลางนา้ นี้มที งั้ บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบนั
หมู่บา้ นแห่งนี้มปี ระชากรกว่าสามหมืน่ คนคิดเป็ นเกือบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรูไนและเป็ นสถานที่ท่แี สดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมริมนา้ ของบรู ไนสร้างความประทับใจให้แก่ นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่งนี้ หลังจากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงมะนิ ลา โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ROYAL BRUNEI เทีย่ วบิน ที่ BI685 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง
25 นาทีโดยประมาณ สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบิน นิ นอย อาเกียโน่ กรุงมะนิ ลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางเข้าสู่
โรงแรมทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านกลับเข้าทีพ่ กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้ อมปราการซานติอาโก – อาหารมื้อคา่ (ชมโชว์พ้ นื เมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็ นที่ตงั้ ของ อนุ สาวรีย ์ โฮเซ่ ไร
ซาล (Jose Rizal) ผูน้ าในการปลดแอกฟิ ลปิ ปิ นส์จากสเปนในช่วงปี
ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็ นจุดที่ฟิลปิ ปิ นส์
ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 อนุสาวรี ย์แห่งนี้
จึ ง มีค วามส าคัญ ต่ อ ชาวฟิ ลิป ปิ น ส์ และเป็ น จุ ด แรกที่ใ ช้เ ป็ น หลัก
กิโลเมตรแรกสาหรับนับระยะถนนทุก ๆ สายในลูซอน จากนัน้ นาท่าน
ชม อินทรามูรอส (Intramuros) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้ องกันการรุกราน ภายในป้ อม
อินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ เป็ นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลกั ษณะสถาปัตยกรรมแบบ
เมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกาแพงลอ้ มรอบ ค่ายป้ อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมทีไ่ ม่ควรพลาด
เมือ่ มาเยือนกรุงมะนิลา
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เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางต่อ โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของ
สเปนเป็ นสิง่ ปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสทีไ่ ม่ถกู ระเบิดในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ดา้ น
หน้าทีช่ วนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ทแ่ี กะสลักหนเป็ นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกทีง่ ดงามน่าเจริญศรัทธา
เป็ นอย่างยิง่ ใกล ้ๆกับโบสถ์ยงั เป็ นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก็บสมบัตลิ า้ ค่าไว้ให้ได้ช่นื ชมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นงานศาสนศิลป์
งานประณีตศิลป์ รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากนัน้ นาท่านชม ป้ อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้าง
มาติดกับแม่นา้ ปาสิก ซึง่ ถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็ นป้ อมของทหารสเปน ปัจจุบนั เป็ น
อนุสรณ์สถานทีร่ ะลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้ กู จองจาทีน่ ่จี นสิ้นชีวติ ในปี ค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการ
ต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้ อมแห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายรูปงานแต่งงาน ทีบ่ ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานทีน่ ่อี กี ด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เพิม่ ความพิเศษให้กบั มื้อคา่ ด้วย การแสดงพื้นเมืองของชาวฟิ ลิปปิ นส์ สัมผัสประสบการณ์ยามคา่ คืนอันแสนพิเศษที่เต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห ์ นักแสดงจะแต่งเครื่องแต่งกายแบบดัง้ เดิมของชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ พร้อมเมนู อาหารท้องถิน่ จานร้อนนานาชนิด ชม
การแสดงดนตรีมโหรีในแบบฟิ ลปิ ี โน
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

โบสถ์เซ็นโจเซฟ – โรงงาน Jeepney – มะนิ ลา – เมืองตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม โบสถ์เซนต์โจเซฟ โบสถ์เก่าแก่ ท่มี ชี ่ือเสียงและมีความแปลกอยู่ในตัว และ
เมือ่ มาเยือนฟิ ลปิ ปิ นส์นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องมาชม Las Piñas Bamboo
Organ ออร์แกนทีท่ ามาจากไม้ไผ่ ซึง่ มีอายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสร้างขึ้นมาพร้อม
กับ โบสถ์ โดยบาทหลวงชาวสเปนผู ม้ ีพ รสวรรค์ท งั้ ทางด้า นดนตรีแ ละสถาปนิ ก
ออกแบบ และในทุก ๆ ปี โบสถ์แห่งนี้จะจัดเทศกาลออร์แกนไม้ไผ่นานาชาติข้นึ ซึ่ง
จะมีนกั ดนตรีจากทัว่ โลก พร้อมใจกันมาร่ ว มบรรเลงดนตรีร่ว มกับคณะนักร้อง
ประสานเสียง เพื่อเฉลิมฉลองให้กบั หนึ่งในเครื่องดนตรีท่มี อี ายุเก่าแก่ของโลก ที่
ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่ จากนัน้ นาท่านชม โรงงานผลิตรถ Jeepney (Jeepney
Factory) ยานพาหนะยอดนิยมที่มชี ่ือเสียงมากที่สุดในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ น
ผลิตผลจากกองทัพสหรัฐทีไ่ ด้ท้งิ รถจีป๊ ทางทหาร (Jeeps) ทีใ่ ช้ในสงครามโลกครัง้ ที่
สองเอาไว้ ต่อมาชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ได้นามาดัดแปลงเพื่อทาเป็ นรถโดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้
บรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากขึ้น พร้อมทัง้ ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่าง ๆ ทีใ่ ห้สฉี ูดฉาด
ตามแบบชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งในปัจจุบนั รถจีป๊ นี่ยเ์ ป็ นรถยนต์ท่ใี ช้เป็ นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุดถือได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์อย่างนึงของชาวฟิ ลปิ ปิ นส์เลยก็วา่ ได้
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เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่จดุ ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) ชม
วิวบนหอคอย People’s Park in the Sky ทีส่ ามารถ
มองเห็นวิวทะเลสาบและภูเขาไฟแบบ 360 องศา ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์นนั้ ขึ้นชื่อว่าเป็ นเกาะทีเ่ ต็มไปด้วยภูเขาไฟ ทะเลสาบ
แห่งนี้มลี กั ษณะเป็ นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดตัง้ อยู่บนเกาะเล็ก
ๆ เป็ นแอ่งภูเขาไฟโผล่ข้ นึ กลางทะเลสาบ บางครัง้ จึงเรียกชื่อ
ภูเขาไฟนี้ว่า "เกาะภูเขาไฟ" เมืองตาไกไต ตัง้ อยู่ทางตอนใต้
ของเกาะลู ซอน ในเขตจังหวัดบาตังกัส ห่างจากกรุงมะนิลา
ราว 50 กิโลเมตร เดินทางด้วยรถบัสใช้เวลา 2 ชัว่ โมงโดยประมาณ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากมะนิลาจึงทาให้นกั ท่องเที่ยว
เลือกที่จะเดินทางไปชมภูเขาไฟตาอัลเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ เมืองตาไกไตเองยังเป็ นเมืองตากอากาศสาคัญของชาวฟิ ลปิ ปิ นส์
ทาเลทีต่ งั้ อยู่บนทีร่ าบสูง มีอากาศทีเ่ ย็นสบายมีววิ ทิวทัศน์ทท่ี าให้เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจจากเมืองทีว่ นุ่ วาย
พิเศษ...จากจุดจอดรถบัสให้ท่านได้ทดลองนัง่ รถ Jeepney ขึ้นสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแล้ว อิสระให้เก็บภาพตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมะนิลา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Golden Phoenix Hotel Manila ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ช้อปปิ้ ง SM Mall of Asia – มะนิ ลา – บรูไน – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า SM Mall of Asia
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเบย์ซติ ี ตัง้ อยู่ใกลก้ บั เขตศูนย์กลาง
ธุ รกิจเอสเอ็ม ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็ นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่
ทีส่ ุดทีเ่ ป็ นอันดับสามของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์และมีสาขาเยอะทีส่ ุด
ในฟิ ลิป ปิ นส์ ถู ก จัด สรรพื้น ที่ ร วบรวมกิ จ กรรมขนาดใหญ่
ประกอบด้ว ย โซนจัด แสดงคอนเสิร ์ต สวนสนุ ก เบย์ ศู น ย์
วิ ท ยาศาสตร์ ศู น ย์ ป ระชุ ม ศู น ย์ อ าหาร เรี ย กได้ว่ า เป็ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลาที่มที ุกอย่างครบ
วงจรให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ ง เลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง ป๊ อปคอร์นหลากหลายรสชาติ เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางไปยังสนามบิน สนามบิน นิ นอย อาเกียโน่ เพือ่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศบรูไน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่ วบินที่ BI684
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง สายการบินมีบริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน นาท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่ วบินที่ BI519 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

15.00 น.
17.05 น.
18.15 น.
20.00 น.

******************************************
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงือ่ นไขการให้บริการ

เที่ยวฟิ น เปิ ดประตูสูอ่ าเซียน บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์
5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)
กาหนดการเดินทาง

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
18 – 22 มี.ค. 63
25 – 29 มี.ค. 63
01 – 05 เม.ย. 63
08 – 12 เม.ย. 63
22 – 26 เม.ย. 63

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตัวเครื
๋ ่องบิน พักเดี่ยว
2 – 3 ท่าน
12 ปี เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง

24,990
24,990
23,990
23,990
24,990
23,990

24,990
24,990
23,990
23,990
24,990
23,990

23,990
23,990
22,990
22,990
23,990
22,990

14,990
14,990
13,990
13,990
14,990
13,990

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,990 บาท ***
***ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัวเครื
๋ ่องบิน***
***ราคานี้ เฉพาะกรุป๊ หน้าร้านเท่านั้น กรุป๊ เหมาโปรดสอบถามอีกครัง้ ***

**ราคานี้ สาหรับลูกค้าที่ถอื พาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป)
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)**เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
*** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า***

อัตราค่าบริการนี้ รวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
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 ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re –
Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รบั (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวี
ซ่า ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10 – 14 ท่าน
ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีทท่ี างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศบรูไน สัง่ ให้มกี ารระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า
และค่าบริการเพิม่ เติมตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อืน่
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ

รหัสทัวร์ : THF4-BI-BN-26FEB-22APR20
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

