


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
สนามบินจูอันดา

พักที่
Midtown
Hotel
ระดับ	3
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

2 หมูบานเซโมโรลาวัง	-	จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม

พักที่
Café
Lava
Hotel
ระดับ	3
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

3 จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม	-	วิหารอูลูวาตู	-	พิพิธภัณฑยาสูบ	-	อนุสรณเรือดานา

พักที่
Midtown
Hotel
ระดับ	3
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

4
สนามบินจูอันดา	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	มัสยิด
ทองคํา	-	บรูไนมิวเซียม	หรือ	BruneiIslamicMuseum	-	มัสยิดสุลตานโอมาร	อา
ลี	ไซฟุดดีนที่	3	-	พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	กัมปงไอเยอร	-	River	Safari
brunei

พักที่
Orchid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

5 สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	ก.ย.	60	-	12	ก.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

15	ก.ย.	60	-	19	ก.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

22	ก.ย.	60	-	26	ก.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

29	ก.ย.	60	-	3	ต.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

6	ต.ค.	60	-	10	ต.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

13	ต.ค.	60	-	17	ต.ค.	60 23,900	บาท 22,900	บาท 21,900	บาท 6,200	บาท

20	ต.ค.	60	-	24	ต.ค.	60 23,900	บาท 22,900	บาท 21,900	บาท 6,200	บาท

27	ต.ค.	60	-	31	ต.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

3	พ.ย.	60	-	7	พ.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท



10	พ.ย.	60	-	14	พ.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

17	พ.ย.	60	-	21	พ.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

24	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

1	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 23,900	บาท 22,900	บาท 21,900	บาท 6,200	บาท

8	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 27,900	บาท 26,900	บาท 25,900	บาท 7,200	บาท

5	ม.ค.	61	-	9	ม.ค.	61 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

12	ม.ค.	61	-	16	ม.ค.	61 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

19	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท

26	ม.ค.	61	-	30	ม.ค.	61 22,900	บาท 21,900	บาท 20,900	บาท 6,200	บาท



ชวงเชา
11.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	9	เคานเตอร	U	เช็คอินกรุป

ของสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal

Brunei	)	เที่ยวบินที่	BI514	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที่
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน

ชวงคํ่า
20.05	น.	นําทานเดินทางตอไปยังเมืองสุราบายา	ประเทศอินโดนีเซีย	เที่ยวบินที่	BI795
21.15	น.เดินทางถึง	สนามบินจูอันดา	(Juanda	International	Airport)	เมืองสุราบายา	ซึ่งเป็นเมืองที่

สําคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย	รูจักกันในฐานะ	‘เมืองแหงวีระบุรุษ’	และเป็นที่รูจักกันวาเป็นบานเกิด
ของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการโน	เมืองแหงน้ีความสําคัญไมแพเมืองจาการตาเมืองหลวงของ
ประเทศอินโดนีเซีย	สุราบายา	เป็นเมืองที่ใหญอันดับสองของอินโดนีเซีย	และเป็นเมืองทาสําคัญของชวาตะวัน
ออก

จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Midtown	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองสุราบายา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

	พักที่	Midtown	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางไปยังน้ําตก	Madakaripura	ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย	โดย

น้ําตกอยูในเขตพื้นที่ของหมูบานซาปิห	(Sapih	village)	อยูไมไกลจากภูเขาไฟโบรโม	(Mount	Bromo)	มาก
นัก	น้ําตกน้ีมีความสูงประมาณ	200	เมตร	น้ําตกซอนอยูในตอนทายของหุบเขาลึก	มีแหลงตนน้ํามาจากผืนป า
เหนือน้ําตกขึน้ไป	โดยสิ่งที่นาสนใจมากอีกอยางของน้ําตกคือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่งดงาม	ใชเวลาเดิน
ทางจากเมืองสุราบายาประมาณ	1ชั่วโมงครึ่ง	ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและรมรื่นเย็นสบาย	น้ําตก
แหงน้ีถือวาเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงนึงในอินโดนีเซีย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานผานชมนาขัน้บันได	ใหทานไดถายรูปและไดดูวิถีชีวิตของชาวเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานเซโมโรลาวัง(Cemoro	Lawang)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

ประตูดานสุดทายกอนเขาชมภูเขาไฟโบรโม	เป็นหมูบานเล็ก	ๆ	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟโบร
โม	มีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง	2,217	เมตร	มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Café	Lava	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,เมืองเซโมโรลาวัง

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Café	Lava	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



03.00	น.	นําทานออกเดินทางสู	จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม	ที่ยอดเขาพีนาจากัน	ในระดับความสูง	2,700	เมตร
ดวยรถขับเคลื่อนสี่ลอ	4WD	จุดชมวิวแหงน้ีถือไดวาเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุด	ชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสง
อาทิตยยามเชากระทบกับปากปลองภูเขาไฟ	สาดสองกระทบกับกลุมควันจากปากปลองภูเขาไฟที่ลองลอยอยู
เปรียบเสมือนภาพแหงลมหายใจของภูเขาไฟแหงน้ี	ซึ่งมีความสวยงามเหนือคําบรรยายเป็นเสนหที่ดึงดูดนัก
ทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือนที่แหงน้ี

จากน้ันนําทานเดินเดินทางลงจาก	ยอดเขาพีนาจากัน
นําทานสูบริเวณแองทะเลทราย	บริเวณภูเขาไฟโบรโม
จากน้ันอิสระใหทานไดเดินขึน้ชมวิวบริเวณปากปลองภูเขาไฟโบรโม	หรือ	เลือกขี่มาเพื่อชมปากปลองภูเขาไฟ

(ไมรวมคาขีม่าและทิปคนดูแลมาประมาณ	100,000	IDR	(300บาท)
อิสระใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึก	และดื่มดํ่ าบรรยากาศอันงดงาม	ความอลังการของภูเขาไฟ	โบรโม
นําทานชมวัด	Luhur	Poten	เป็นวัดที่เกาแกของศาสนาฮินดู	อยูไมไกลจากภูเขาไฟโบรโมเพื่อใหทานไดสัมผัส

บรรยากาศ	ทิวทัศนอันสวยงาม
จากน้ันนําทานกลับสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดรับประมานอาหารเชา	และทําธุระสวนตัว	เก็บของสัมภาระตางๆ

เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง	สุราบายา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย	ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	เมืองสุราบายา	ใชเวลาเดินทางประมาณ

3	ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	พิพิธภัณฑยาสูบ	House	of	Sampoerna	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1862	ในอดีตสถานที่แหงน้ีเคยเป็น

สถานเลี้ยงเด็กกําพรา	ตอมาในปี	1932	ถูกซื้อ	โดย	Liem	Seeng	Tee	ซึ่งเป็นผูกอตั้งของ	Sampoerna	โดยใชเป็น
สถานที่ผลิตบุหรี่	Sampoerna	ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย	เป็นพิพิธภัณฑยาสูบ	และเป็นโรงงานทํา
บุหรี่เกาแก	ใชการมวนบุหรี่ดวยมือไดเร็ว	จนแทบจะจับภาพไมทันเลยทีเดียว	โดยในปัจจุบันกิจการถูกซื้อโดย
Philip	Morris	International	ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ	และอาคารขนาดเล็ก	อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเป็น
พิพิธภัณฑ	บอกเลาประวัติความเป็นมาของ	Sampoerna	มีหอศิลปที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่ดีที่สุดใน
อินโดนีเซีย

จากน้ันนําทานชม	อนุสรณเรือดําน้ํา	(Submarine	Monument)	เป็นเรือดําน้ําที่ไดซื้อมาจากสหภาพโซเวียต
ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในชวงเวลาน้ัน	เรือลําน้ีไดประจําการในกองทัพเรืออินโดนีเซีย	จนถึง	ค.ศ.1991	ก็ได
ปลดระวาง	แลวจึงนํามาสรางเป็น	อนุสาวรียในปัจจุบัน

จากน้ันนําทานสู	รานจําหนายสินคาพื้นเมือง	อิสระนําทานชอปป้ิงสินคาสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลาก
หลายชนิดที่ผลิตในเกาะชวาเพื่อใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Midtown	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองสุราบายา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นวัดหลักประจําทองทะเลที่โดยมีความสูง	70	เมตร	ตั้งอยูบนไหลเขา	ริม
หนาผาทางใตสุดของเกาะบาหลี	ประตูผาซีก	หรือ	จันดี	เบินตาร	ของวัดน้ีไม
ธรรมดาตรงที่ดานขางสลักเป็นลักษณะของปีก	สวนทางเขาสูลานวัดชั้นที่สอง
ประจํายามโดยรูปป้ันพระคเนศเศียรชางที่ผูคนนับถือวาเป็นเทพผูปัดเป า
อุปสรรค	สถานชั้นในสุดอันศักดิส์ิทธิ	์หรือ	เจโรอัน	น้ันไดเฉพาะผูที่จะสวดบูชา
เพื่อเทพแหงทองทะเล



จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวชนิดกันลม,	ถุงมือ,	หมวก,	ผาปิดปาก	และ	ผาปิด
จมูก	เน่ืองจากจุดชมวิวมีอากาศคอนขางเย็น	ประมาณ	10	องศา	และอาจจะมีฝ ุนเถาจากภูเขาไฟ
ลอยพัดผานมาเป็นบางครัง้
ขีม่าเพื่อชมปากปลองภูเขาไฟ	ไมรวมคาขี่มาและทิปคนดูแลมาประมาณ	100,000	IDR	(300บาท)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Midtown	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
04.30	น.	นําทานเดินทางไปยัง	สนามบินจูอันดา	เพื่อนําทานเดินทางตอไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน

ประเทศบรูไน
06.30	น.	นําทานเดินทางไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2

ชัว่โมง	เทีย่วบินที	่BI796	มีบริการอาหารเชาบนเครื่องบิน
09.45	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)

จากน้ันนําทานชม	มัสยิด	Jame	Asr	Hassanil	Bolkiah	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง	25	ปี	แหงการครองราชย
ของสุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดใน
บรูไน	โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	อาทิเชน	หินออนจากประเทศอิตาลี,
แชนเดอเลียรทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย	เป็นตน	เริ่มกอสรางในปี	1987	แลวเสร็จใน
ปี	1994	ภายในประกอบดวย	หองสวดมนต	2	หองแยกชาย	หญิง,โดมทองคําจํานวน	29	อัน	บันไดทางขึน้	29	ขั้น
โคมไฟ	29	ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก	องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห	มูอิซ
ซัดดิน	วัดเดาละห	ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบันของบรูไน

นําทานชม	พิพิธภัณฑ	Islamic	Gallery	พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นแหลงรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององค
สุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว	อาทิเชน	คัมภีรอัลกุระอาน	ขนาดเล็กที่สุดในโลก

จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	มัสยิด	Omar	Ali	Saiffuddien	มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเสรีเบ
กาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี
องคที่	28	ของบรูไน	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบัน	ภายในมัสยิดประดับ



ตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย	เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร	และยังใชเป็น
เวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน	มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับ
สถาปัตยกรรมอิตาลี	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Royal	Regalia	มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระ

ราชาธิบดีองคที่	29	แหงบรูไน	และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย	อาทิเชน	เครื่องเงิน,	เครื่อง
ทอง	มงกุฎ	เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ	รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง	ๆ	ที่ถวาย
แดองคสุลตานแหงบรูไน

จากน้ันนําทานลองเรือชม	หมูบานกลางน้ํา	Kampong	Ayer	หมูบานกลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยู
บริเวณปากแมน้ําบรูไน	เป็นหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา	1,300	ปี	การสรางบาน
เรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง	บานพักอาศัย,	มัสยิด,
โรงเรียน,	สถานีอนามัย,	สถานีตํารวจ,	รานคา,	รานอาหาร	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคน
คิดเป็นเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไน
สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี

ลองเรือชม	ลิงโพรบอสซิส	(Proboscis	Monkey)	หรือที่เรียกกันวา	ลิงจมูกยาว	เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญและ
ยื่นยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น	เป็นลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน	โดยจะอาศัยอยูในป า
ชายเลนหรือป าติดริมแมน้ํา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

มัสยิดทองคํา	Jame	Ar’Hassanil	Bolkiah	Mosque	ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบัน
ดารเสรีเบกาวัน	มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	สถาปัตยกรรมที่ใช	ไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต	สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี	วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็น
หินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี	หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ
โคมระยาคริสตัลจากอังกฤษ	พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย	และที่สําคัญ
ยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง	3.3	ลานแผน	ความสูงของมัสยิด	52	เมตร	เรียก
วาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ีอยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหน
ไหนในเมืองก็ตาม	การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ	ไมดอก
นานาพรรณ	รวมถึงทะเลสาบขนาดยอมๆ	และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง
Mahligai	ลอยลําอยูดานหนา	วากันวาเรือลําน้ียังใชเป็นเวทีประกวดการอาน
คัมภีรอัลกุรอาน	อีกดวย	มัสยิดน้ีเป็นที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา	"มัสยิดทองคํา"
เน่ืองจากจุดเดนบนโดมที่ใชทองคําถึง	3	ลาน	3	แสนแผนน่ันเอง



มีบริการอาหารเชาบนเครื่องบิน
ประเทศบรูไน	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณา

บรูไนมิวเซียม	ภายในจัดแสดงไวหลายสวน	โดยสวนที่สําคัญที่สุดคือ	Islamic
Art	Gallery	ที่รวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององคสุลตานจากประเทศ
มุสลิมทั่วโลกมาแสดงไวมากมาย	ไมวาจะเป็นจานเซรามิคจากอิหรานและ
เอเชียกลาง	ศิลปะแกวเป าจากอียิปต	รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานที่เล็กที่สุด
ขนาดเทากลองไมขีดไฟ	นอกจากน้ียังจัดแสดงประวัติการคนพบน้ํามันและ
กาซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนใหเป็น
ประเทศที่รํ่ ารวยที่สุดในโลก

มัสยิด	โอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	Sultan	Omar	Ali	Saifuddien	Mosque	สุเหราที่ได
ชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก	ไดชื่อตามพระนามของ
สุลตานแหงบรูไนองคที่	28	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดาร
เสรีเบกาวัน	ริมแมน้ําเคดายัน	เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน	รอบๆ	สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ	มีภาพของสุเหราสะทอนบนพื้นน้ํา
สวยงามจับตาอยางยิ่ง	(สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเป็นมุสลิมเขา)	ความ
งามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น	มินิทัชมาฮาล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย	พิพิธภัณฑที่ไดรับการโหวตจากประเทศ	ในอาเชี่ยน
วาเป็นพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด	เป็นที่รวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองค
ปัจจุบัน	อาทิ	เครื่องทรงทองคํา	ในวันขึน้ครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผูนําประเทศตาง	ๆ	ชมมงกุฏทองคํา	บัลลังกทองคํา	เครื่องทรงทองคํา	รวมทั้ง
เครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ

ลองเรือชม	หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	หรือ	กัมปงไอเยอร	ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําบรูไน	วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา	1,300	ปี
เสนหของกัมปงไอเยอรคือ	ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง	ปลูก
สรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้งบาน
พักอาศัย	มัสยิด	โรงเรียน	สถานีอนามัย	สถานีตํารวจ	รานคา	รานอาหาร	ฯลฯ
ครบครัน	ในชวงปี	ค.ศ.	1482	ถึง	ค.ศ.	1524	กัมปงไอเยอร	เป็นศูนยราชการ
เป็นนครหลวงของจักรวรรดิบ์รูไน	เป็นทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค	เป็น
ศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก	จีน	กัมพูชาและประเทศเพื่อนบา
นอื่นๆ	กัมปงไอเยอรนับเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของ
ประเทศน้ีอยางชัดเจนที่สุด

ลองเรือRiver	Safari	ชมบานเรือนสองฝ่ังแมน้ํา	เรื่อยยาวไปจนถึงป าชายเลน
บริเวณปากแมน้ํา	เพื่อชมความอุดมสมบูรณของป าชายเลน	ซึ่งเป็นที่อาศัย
ของลิงจมูกยาวสัตวป าหายากใกลสูญพันธ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
09.00	น.	จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.55	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)

เทีย่วบินที	่BI513	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศบรูไนมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศบรูไนตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมีความ
แตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
17.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับ

สายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก	ความขัดของของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได	โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	10
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจาย
เพิ่มทานละ	500	บาท	ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	15	ทาน

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว



1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2559	และทานตองชําระเพิ่มเติม	ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
6.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	20	USD	ตอทานตอทริป
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองที่
ประเทศไทย,	ประเทศบรูไน	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**
ราคาอยแลนด	ผูใหญทานละ	15,900	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศบรูไน	และ

ประเทศฟิลิปปินสไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะ
ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคา
ใชจายอื่นๆ
7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


