
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• โปรแกรมสดุคุม้ “ไปคร ัง้เดยีว เท ีย่วสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลปิปินส”์ 

• บรูไน-ชมความอลังการของ มสัยดิทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

• บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัท ีใ่หญท่ ีส่ดุในโลก 

• บรูไน-ชมหมู่บา้น  Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน้ําทีใ่หญท่ี่สดุในโลกอายุนับพันปี 

• ฟิลปิปินส-์ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนีย่์หลากสสีนัสไตล ์Filipinos 

• ฟิลปิปินส-์ชมววิ ภูเขาไฟตาอลั ภูเขาไฟทีต่ัง้อยู่กลางทะเลสาบตาไกไต 

• ฟิลปิปินส-์พเิศษ...ชมโชวร์ะบําพื้นเมอืงฟิลปิปินส ์

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมคา่ ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท ี:่ 15-19 ต.ค./28ต.ค.-2พ.ย./12-16/19-23พ.ย.         25,900.- 
วนัท ี:่ 26-30 พ.ย.                26,900.- 

วนัท ี:่ 22-26 ต.ค.(วนัหยุดปิยะ)/ 03-07 ธ.ค.(วนัหยุดวนัพอ่)              27,900.- 
 

มหศัจรรย ์AEC - บรไูน+ฟิลปิปินส ์- D 
5 วนั 4 คนื (BI)  

  โดยสายการบนิรอยลั บรไูนแอรไ์ลน ์

1 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 

 

 

http://www.bangkokasiantour.com/


 
1. กรงุเทพฯ–บรไูน-ตลาดกาดง 
2. ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Iman-มัสยดิ 

Jame Asr Hassanil Bolkiah-พพิธิภณัฑ ์Isamic 
Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia-หมูบ่า้นกลาง
น้ํา-ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว 

3. ตลาด Tamu Kianggeh-ผ่านชม มัสยดิ Omar 
Ali Saiffuddien-พพิธิภณัฑ ์MalayTechnology-
ศนูยห์ตัถกรรมบรไูน-สวนAgro Technology 
Park-ชอ้ปป้ิง ยาย่าซนั-บรไูน-มะนลิา 

4. โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-
ชมววิภเูขาไฟตาอลั-ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

5. สวนไรซาล-อนิทรามูรอส-โบสถซ์านออกสัตนิ-
ป้อมปราการซานตเิอโก-้มะนลิา-กรงุเทพฯ 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 
11.30 น.
  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U
เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei Airlines) โดยมเีจา้หนา้ที่
บรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวก 

 

13.30 น.
  

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถ ิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่)  

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศยั 
 

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศยั  
 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

วนัท ีส่อง Tamu Market-หมูบ่า้นกลางนํา้ - มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien -พพิธิภณัฑ ์Malay 
Technology-ผา่นชมพระราชวงัสลุตา่น Istana Nurul Iman-ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้ชม Tamu Market นําทา่นสมัผสับรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชา้ชมวถิี

ชวีติของชาวบรไูน จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชม หมูบ่า้นกลางนํา้ Kampong Ayer หมู่บา้น
กลางน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําบรไูน เป็นหมูบ่า้นกลางน้ําทีม่คีนอยู่
อาศยัตอ่เนือ่งกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค้ํายัน
และเชือ่มตอ่กนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน้ํานีม้ทีัง้ บา้นพักอาศยั, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานี
อนามัย, สถานตํีารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจบุนัหมูบ่า้นแห่งนีม้ปีระชากรกวา่สามหมืน่คน
คดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรไูนและเป็นสถานทีท่ ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
วฒันธรรมรมิน้ําของบรไูนสรา้งความประทบัใจใหแ้กน่ักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีไ่ดม้าชม
หมูบ่า้นแห่งนี ้จากนัน้นําทา่นผ่านชมและถา่ยรปูดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali 
Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ี
ไซฟุดดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรไูน 
ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุัน ภายในมัสยดิประดบั
ตกแตง่ดว้ยหนิออ่นและกระเบือ้งสอีย่างเรยีบงา่ย เหมาะสมสําหรบัสถานทีใ่นการสวดมนต์
ขอพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอา่นคมัภรีอ์ลักรุอาน มัสยดิแห่งนีเ้ป็นการผสมผสาน
ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกบัสถาปัตยกรรมอติาล ีไดร้บัการขนานนามวา่ มนิ ิทชัมา
ฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ ่มกีารจําลองเรอืพระราชพธิมีาประดบั นบัเป็นจดุเดน่อกีประการหนึง่ 
มัสยดิแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลกัษณแ์สดงถงึดนิแดนแหง่
สรวงสวรรค ์ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

2 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 
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บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Malay Technology ชมการจําลองรปูแบบการใชช้วีติ 
และจดัแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบรไูน จากนัน้นําทา่นผา่นชม พระราชวงั 
Istana Nurul Iman พระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแห่งบรไูน
และพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ที ่
2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน้ํา 257 
หอ้ง สิง่อํานวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้อืสระวา่ยน้ําจํานวน 5 สระ คอกมา้ตดิ
เครือ่งปรบัอากาศสําหรบัมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาด
จ ุ110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน 
พระราชวงัแห่งนีย้ังเป็นทีเ่ก็บเหลา่บรรดารถหรทูีพ่ระองคส์ะสมอกีดว้ย จากนัน้นําทา่น
ลอ่งเรอืชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ลงิจมูกยาว เป็น
ลงิทีม่มีจีมูกใหญ่และยืน่ยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบน
เกาะบอรเ์นยีวเทา่นัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแม่น้ํา 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั   The Centerpoint Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

วนัท ีส่าม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery-พพิธิภณัฑ ์Royal 
Regalia-ชอ้ปป้ิงยายา่ซนัคอมเพล็กซ-์บรไูน-มะนลิา 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี 

แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มัสยดิทองคําแห่งนีเ้ป็นมสัยดิแห่งชาตขิอง
บรไูน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรไูน โดยมกีารนําเขา้วสัดใุนการกอ่สรา้งและ
ตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทเิชน่ หนิออ่นจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาด
ใหญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อนั บันได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพือ่เป็นเกยีรตแิก ่องคส์ลุตา่นแห่งบรไูนหรอืสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ
บดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจบุันของบรไูน นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery 
พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศ
มุสลมิทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คมัภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจดัแสดงเครือ่งประกอบพธิี

ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรไูน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์
สลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครือ่งเงนิ, เครือ่งทอง มงกฎุ เครือ่งราชยแ์ละเครือ่ง
บรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูนํ้าประเทศตา่ง  ๆทีถ่วายแดอ่งค์
สลุตา่นแห่งบรไูน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยาย่าซนั คอมเพล็กซ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากตามอธัยาศยั 

 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรงุมะนลิา ประเทศ
ฟิลปิปินส ์

 

19.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI685 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.05 เดนิทางถงึ สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน่ กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์เวลาทอ้งถ ิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 ทีพ่กั  Y2 Residence Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงมะนลิา  

วนัท ีส่ ี ่  มะนลิา – โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภูเขาตาอลั – ชม
โชวพ์ ืน้เมอืง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ นําทา่นชม Las Piñas Bamboo Organ  ชม

ออรแ์กนไมไ้ผ่ทีม่ชี ือ่เสยีงและมเีพยีงแห่งเดยีวในโลก จากนัน้นําทา่นชม Jeepney 
Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส ์เป็น
ผลติผลจากเดมิทีก่องทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ทีใ่ชใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องเอาไว ้
ชาวฟิลปิปินสไ์ดนํ้ามาดดัแปลงเพือ่ทําเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้าก
ขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆทีใ่หส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึง่ใน
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ปัจจบุัน รถจี๊ปนีย่เ์ป็นรถยนตท์ีใ่ชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุถอืได ้
วา่เป็นสญัลกัษณอ์ย่างนงึของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตา
ไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรงุมะนลิา ระหวา่งการเดนิทางให ้
ทา่นเพลดิเพลนิชมทวิทศันช์นบททีส่วยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรยีง
รายตามทาง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําทา่นสูจ่ดุชมววิ People’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มววิ ภเูขาไฟตาอลั 

(Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟทีม่ขีนาดเล็กและตัง้อยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตา
ไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สูจ่ดุชมววิ *รวม
คา่บรกิารแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุมะนลิา 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ทานอาหารพรอ้มชมโชวร์ะบําพืน้เมอืง ให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกบัการรอ้งเพลงและการเตน้รําแบบพืน้เมอืงแบบฟิลปิปินส ์

 

 ทีพ่กั  Y2 Residence Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงมะนลิา  

วนัท ีห่า้ สวนไรซาล – อนิทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ป้อมปราการซานตอิาโก – มะนลิา 
– บรูไน – กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรงุ

มะนลิาเป�นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยี ์โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูนํ้าในการปลดแอก
ฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดยีวกนันี ้ยังเป็นจดุที่
ฟิลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนอืสหรฐัอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนสุาวรยีแ์ห่งนีจ้งึมี
ความสําคญัตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และเป็นจดุแรกทีใ่ชเ้ป็นหลกักโิลเมตรแรกสําหรบันบัระยะ
ถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้นําทา่นชม อนิทรามูรอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพือ่ป้องกนัการรกุราน ภายในป้อมอนิทรามูรอส ถกูสรา้ง
ขึน้มาเพือ่เป็นศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมลีกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมัยยุโรปตอนกลาง มกํีาแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอย่างมดิชดิ 
ถอืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนกรงุมะนลิา นําทา่นชม 
โบสถซ์านอะกสุตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิง่ปลกูสรา้งหนึง่เดยีว ภายในอนิทรามูรอสทีไ่ม่ถกูระเบดิใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อรกิ และ
ประตใูหญ่ทีแ่กะสลกัหนเป็นรปูนักบุญอะกสุตนิ กบันักบญุโมนกีทีง่ดงามน่าเจรญิศรทัธาเป็น
อย่างยิง่ ใกล ้ๆ กบัโบสถย์ังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบัตล้ํิาคา่ไวใ้หไ้ดช้ืน่ชมมากมาย 
ไม่วา่จะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณตีศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซกินั จากนัน้
นําทา่นชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกบัแม่น้ําปาสกิ ซึง่ถอื
เป็นจดุยทุธศาสตรส์าํคญัในการรบัมอืขา่ศกึศตัร ูเดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบุันเป็น
อนุสรณส์ถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) ผูถ้กูจองจําทีน่ีจ่นสิน้ชวีติ
ในปีค.ศ.1896 ในยคุสมัยแห่งการตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อมแห่งนีย้ังเป็นสถานทีถ่า่ยรปู
งานแตง่งาน ทีบ่า่วสาวจะนยิมมาถา่ยรปูแตง่งานทีน่ีอ่กีดว้ย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน่ เพือ่นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรงุ

บนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน 

 

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

 

17.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถ ิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

18.15 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 
Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
 

**************************************************** 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณใีดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะ
เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตาม
หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่าน
ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณทีีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงราคาในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทางวนัที ่ 15-19/22-26 ต.ค./29ต.ค.-2พ.ย./12-16/19-23พ.ย. 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ท่าน 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 24,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 23,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  6,900.- 

 
อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทางวนัที ่  26-30 พ.ย. 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ท่าน 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 26,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 26,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 25,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 24,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  6,900.- 

 
อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทางวนัที ่ 22-26 ต.ค.(วนัหยุดปิยะ)/ 03-07 ธ.ค.(วนัหยุดวนัพอ่)       

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ท่าน 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 27,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 27,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 26,900.- 
เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 25,900.- 
พกัเด ีย่ว เพิม่ท่านละ  6,900.- 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    
 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามันไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
     **คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ในกรณทีี่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูชํ้านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน้ําหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การสํารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั หรอืตามสายการบนิกําหนด 
3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. สําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศบรไูน และ ประเทศ
ฟิลปิปินสไ์ม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ
7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ
 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง  ๆ
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคนื
คา่บรกิารทีท่า่นไดชํ้าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน
ให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด  ๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่
บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆทัง้ส ิน้ 
11. บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่กัในประเทศฟิลปิปินสแ์ละบรไูนมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของประเทศฟิลปิปินสแ์ละ
บรไูนตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณทีี่
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ
เช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

************************************ 
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