


  1 บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                  [GQ3BWN-BI003] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Omar Ali Saiffuddien | ลอ่งเรอืชมลิงจมกูยาว | Jame Hassanil Bolkiah 

 | ชมวิวภเูขาตาอลั | อินทรามรูอส | ป้อมซานติอาโก 
 
   

 

 

 

 

  

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 28,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 2    มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –พระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman – หมูบ่า้นกลางน า้ – ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว     
วนัท่ี 3   Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia – พิพิธภัณฑ ์Malay Technology – Brunei’s Arts and 

Handicraft - อนสุรณค์รสิตลั – บรูไน – มะนิลา 
วนัท่ี 4.   มะนิลา - ตาไกไต – ชมววิภเูขาตาอลั – Jeepney Factory - ช็อปปิง้หา้ง SM Mall – ชมโชวพื์น้เมือง 
วนัท่ี 5   สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ปอ้มปราการซานตอิาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ 

บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5วัน 4 คนื 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

11.00 น. คณะมาพรอ้มกันท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล 
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. 
 

17.15 น. 
 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI514 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาท่ี 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) 
จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี  ตลาดกาดง ไนทม์าร์เก็ต ให้ท่านไดเ้ลือกซือ้ ขนม หรือ อาหาร
พืน้เมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก โรงแรม WAFA HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

วันที2่ 
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พระราชวังสุลต่าน Istana Nurul 
Iman – หมู่บ้านกลางน า้ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุต่านองค์

ปัจจบุนั มสัยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดใุน
การก่อสรา้งและตกแตง่มาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจาก
ประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่มก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย 
หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องคส์ุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูิซซัดดิน วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน 
จากนัน้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวัง Istana Nurul Iman ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ี
ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ท่ี 
2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน า้ 257 หอ้ง สิ่งอ  านวยความสะดวกใน
พระราชวงัแห่งนีค้ือสระวา่ยน า้จ  านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเคร่ืองปรบัอากาศส าหรบัมา้เพ่ือแข่งโปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 
ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งท่ีสามารถจคุนไดถ้ึง 4,000 คน และสเุหรา่ท่ีจคุนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่ง
นีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้
บรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางน า้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค า้
ยนัและเช่ือมตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน า้นีมี้ทัง้ บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, 
รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนีมี้ประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมรมิน า้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี ้ 
ลอ่งเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัว่า ลิงจมกูยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาด
กวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแมน่ า้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก โรงแรม WAFA HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

วันที ่3 
Tamu Market – Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia – 
พิพิธภัณฑ ์Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - อนุสรณ์
คริสตัล – บรูไน – มะนิลา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้ชม Tamu Market  น าท่านสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถีิชีวติของชาวบรูไน  จากนัน้น าท่านผ่าน
ชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์
อาลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบั
สถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีรอ์ัลกุรอาน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo 
Nolli ชาวอิตาลี บรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นับเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่า
เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 

29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององคส์ลุต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละ
เครื่องบรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้  าประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน   จากนัน้น าท่าน
ชม พิพิธภัณฑ ์Malay Technology ชมการจ าลองรูปแบบการใชชี้วิต และจัดแสดงขา้วของเครื่องใชใ้นอดีตของชาวบรูไน 
จากนั้นน าท่านชม Brunei’s Arts and Handicraft ใหท้่านไดช้มศิลปะการทอผา้โบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีต
สวยงาม แมว้า่ปัจจบุนัเทคโนโลยีจะเจรญิขึน้มาก แตค่นบรูไนก็ยงัอนรุกัษศ์ลิปะการทอผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเอาไวแ้ละ
มีการจดัการเรียนการสอนทอผา้ขึน้ในท่ีนีด้ว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปแวะเย่ียมชมอนุสรณ์คริสตัล (Crystal Arch) โรง



  4 บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                  [GQ3BWN-BI003] 

 

แรมดิเอ็มไพร ์แอนด ์คนัทรีคลบั ตัง้อยู่ในเขตเจนูดงอันรื่นรมย์ ในท าเลท่ีตัง้อันโดดเด่นใจกลางกิจกรรมทางศาสนา , การ
พกัผอ่นรมิชายหาด, การเท่ียวชมทิวทศันข์องบนัดารเ์สรีเบกาวนั ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากท่ีพักไปเพียง15 km และเดินทางไป
ถึงสนามบนิไดภ้ายใน 20 นาที 

18.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI685 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

20.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิ นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก โรงแรม  Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที ่4 
มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปป้ิงห้าง 
SM Mall – ชมโชวพ์ืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้

ท่านเพลดิเพลนิชมทิวทศันช์นบทท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสู่จุด
ชมววิ People’s Park in the Sky ใหท้่านไดช้มววิ ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็นภเูขาไฟท่ีมีขนาดเลก็และตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการ
แลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผล

จากเดมิท่ีกองทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกครัง้ท่ีสองเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพ่ือท าเป็นรถ
โดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ช้บรรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้  พรอ้มทั้งตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่างๆท่ีให้สีฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลปิปินส ์ซึ่งในปัจจบุนั รถจี๊ปน่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
อย่างนึงของชาวฟิลิปปินสเ์ลยก็ว่าได้ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่หา้ง SM MALL เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะ
ท่ีสดุในฟิลปิปินส ์ใหท้่านไดอ้ิสระช็อปปิง้เลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ 
เป็นตน้ หลงัจากนัน้น าท่าน ชมโชวพื์น้เมือง ซึ่งเป็นการแสดงพืน้เมืองของชาวฟิลปิปินส ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที ่5 
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถซ์านอะกุสติน – ป้อมปราการซานติ
อาโก – มะนิลา –กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 



  5 บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                  [GQ3BWN-BI003] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตัง้ของ อนสุาวรีย ์โฮ
เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้  าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี ้ยังเป็น
จดุท่ีฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์ห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และ
เป็นจดุแรกท่ีใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรบันบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าท่านชม อินทรามรูอส ( Intramuros ) 
ถูกสรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพ่ือป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็น
ศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยโุรปตอนกลาง มีก าแพง
ลอ้มรอบ คา่ยปอ้มยามอย่างมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือนกรุงมะนิลา    น าท่านชม 
โบสถซ์านอะกุสตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลกูสรา้ง
หนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไมถ่กูระเบดิในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ท่ีชวนมองในสไตลด์
อรกิ และประตใูหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกสุตนิ กบันกับญุโมนีกท่ีงดงามน่าเจรญิศรทัธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ กับโบสถ์
ยงัเป็นท่ีตัง้ของพพิธิภณัฑท่ี์เก็บสมบตัิล  า้ค่าไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงาน
ถว้ยแบบสเปนและเมก็ซิกนั จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกับแม่น า้ปาสิก ซึ่งถือ
เป็นจดุยทุธศาสตรส์  าคญัในการรบัมือขา่ศกึศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง Dr.Jose 
Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้กูจองจ าท่ีน่ีจนสิน้ชีวติในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแห่งการตอ่ตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี ้
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ นินอย อาเกียโน่ เพ่ือน าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน 

15.00 น 
 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI684 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
17.05 น 

 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านเปล่ียนเท่ียวบนิเพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI519 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

20.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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อัตราค่าบริการ : บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  14 – 18 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 18,550.- 4,900.- 
วนัท่ี :  25 – 29 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 19,590.- 4,900.- 

วนัท่ี :  2 – 6 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 19,590.- 4,900.- 

วนัท่ี :  13 – 17 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 

วนัท่ี :  4 – 8 ก.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 21,590.- 4,900.- 

วนัท่ี :  8 – 12 ส.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 21,590.- 4,900.- 

วนัท่ี :  19 – 23 ก.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 

วนัท่ี :  10 – 14 ต.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 19,790.- 4,900.- 

 
 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศบรูไน – ฟิลิปปินส ์ปฏิเสธมิให้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 
รายการนีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 

25 usd /ท่าน/ทริป // หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)  
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
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    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 45 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
 
 



  8 บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                  [GQ3BWN-BI003] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

23 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 25 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



  9 บรูไน+ฟิลิปปินส ์Beautiful Day 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินรอยลับรูไน (BI)                                                  [GQ3BWN-BI003] 

 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 


