


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

พักที่	
Orchid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

2 มัสยิดทองคํา	-	บรูไนมิวเซียม	หรือ	BruneiIslamicMuseum	-	มัสยิดสุลตานโอ
มาร	อาลี	ไซฟุดดีนที่	3	-	พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	กัมปงไอเยอร	-	หมูบาน
กลางน้ํา	-	River	Safari	brunei

พักที่
Orchid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

3
ตลาด	ทามู	-	อิสตานา	นูรัล	อีมาน	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	-	พิพิธภัณฑมา
เลย	เทคโนโลยี	-	ศูนยศิลปะหัตถกรรม	Handicarft	Center	-	พิพิธภัณฑ	Brunei
Maritime	-	ยายาซัน	คอมเพล็กซ	-	The	Mall	Shopping	Complex	-	สนามบิน
บรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿3,900

23	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿17,599 ฿17,599 ฿16,599 ฿3,900

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿3,900

13	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿18,999 ฿3,900

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿16,599 ฿16,599 ฿15,599 ฿3,900

4	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿16,599 ฿16,599 ฿15,599 ฿3,900

11	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿16,599 ฿16,599 ฿15,599 ฿3,900

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿16,599 ฿16,599 ฿15,599 ฿3,900



เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิน่)

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

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม

หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		Orchid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม	หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาว
บรูไนตามอัธยาศัย	สินคาพื้นเมือง	และซื้อเป็นของฝากตอนกลับไทย



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
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	บันดารเส

รีเบกาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหา
ราชาธิบดีองคที่	28	ของบรูไน	ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย	เหมาะสม
สําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร	และยังใชเป็นเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน	มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสม
ผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี	ไดรับการขนานนามวา	มินิ	ทัชมาฮาล	มัสยิด
แหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค	ถือไดวาเป็น
มัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก
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

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากนัน้ชม	Tamu	Market	นําทานสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชาชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
จากน้ันนําทานผานชม	พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นที่ประทับของ

สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1984	มีมูลคา	1.4	พันลานดอลลารสหรัฐฯ	บนพื้นที่
2,152,782	ตารางฟุต	ประกอบไปดวย	โดมทําดวยทองคํา,	หอง	1,788	หอง,	หองน้ํา	257	หอง	สิ่งอํานวยความ
สะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน	5	สระ	คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพื่อแขงโปโลของ
องคสุลตานจํานวน	500	ตัว	โรงจอดรถขนาดจุ	110	คัน	หองจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนไดถึง	4,000	คน	และ
สุเหราที่จุคนได	1,500	คน	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Malay	Technology	ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต	และจัดแสดงขาวของ

เครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน
จากน้ันนําทานชม	Brunei’s	Arts	and	Handicraft	ใหทานไดชมศิลปะการทอผาโบราณของบรูไน	มีลวดลาย

ประณีตสวยงาม	แมวาปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มาก	แตคนบรูไนก็ยังอนุรักษศิลปะการทอผาที่เป็น
เอกลักษณของชาติเอาไวและมีการจัดการเรียนการสอนทอผาขึน้ในที่น่ีดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชมพิพิธภัณฑ	Brunei	Maritime	ซึ่งทานจะไดรับชมเสนทางการลองเรือ	ขนสินคา	วัตถุ

โบราณของจีน	เวียดนาม	และไทย	อาทิเชน	ภาชนะกระเบื้องเคลือบ	หมอ	ไหเป็นตน	เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับ
สินคาทองถิ่นของประเทศบรูไนอาทิเชน	เครื่องเทศ	เครื่องหวาย	แปงสาคู	เป็นตน	และใหทานไดทราบถึงประวัติ
ความสัมพันธอันยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ยายาซัน	คอมเพล็กซ	เป็นแหลงช็อปป้ิงที่สําคัญใจกลางเมืองบรูไน	มีทั้ง

สินคาพื้นเมือง,ของโบราณ	ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง	
ศูนยการคาบริเวณกาดง	Gadong	Shopping	Mall	ก็เป็นอีกแหลงหน่ึงที่ชาวบรูไนนิยมเลือกเป็นสถานที่	พัก

ผอนสไตลคนเมือง	เพราะเต็มไปดวยรานอาหาร	รานคา	โรงภาพยนตร	รานกาแฟ	หรือหากตองการสัมผัส
บรรยากาศ	รานคาเล็ก	ๆ	สไตลเกไก	บรรยากาศสบาย	ๆ	ก็สามารถที่จะเลือกเดินเลนบริเวณกิวหลับ	(Kiulup)
ไดเชนกัน
จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย

ชวงคํ่า
18.15	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)

เทีย่วบินที	่BI519	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	พระราชวังที่
ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน	รวมทั้งเป็นสถานที่ทําเนียบ
รัฐบาลอีกดวย	พระราชวัง	Istana	ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย
และบรูไนเขาดวยกัน	มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน	ประกอบดวยหอง
หับตางๆถึง	1,788	หอง	มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา	350	คัน

พิพิทธภัณฑเทคโนโลยี	เพื่อเขาชมชีวิตความเป็นอยูของชนชาวพื้นเมืองเดิม
ตั้งแตสมัยโบราณ	ทุกทานจะไดชมทั้งการตอเรือ	การตกปลาหาเลี้ยงชีพ	การ
ทําเหมืองแร	ภายในจะแบงเป็น	3	สวน	ไดแก	หองที่	1	หองหมูบานน้ํา	Watr
Village	+	Gallery	จัดแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรางชุมชนบานเรือนที่หมูบาน
กลางน้ําตั้งแตสมัยศตวรรษที่	19	จนถึงปัจจุบัน	หองที่	2	จัดแสดงขาวของ
เครื่องใชในครัวเรือนและหัตถกรรมตางๆ	เชน	การทําเครื่องเงิน	เครื่องทอง
การจักสาน	และการทอผา	เป็นตน	และ	หองที่	3	จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู
ของชาวบานบนบก	ที่แสดงถึงความแตกตางตั้งแตการสรางบานเรือนและการ
ใชชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงจัดแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดงอาชีพ
ประจําของทองถิ่นอีกดวย	หลังจากน้ันนําทุกทานแวะชม	ศูนยศิลปะหัตถกรรม
เลือกชมชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง

เป็นแหลงศูนยรวมขาวของเครื่องจากที่เป็นงานฝีมือซึ่งมีความปราณีตและคง
ความเปนเอกลักษณของคนบรูไน	อันไดแก	ขาวของเครื่องใช	เสื้อผา,	รองเทา	,
ฮียาป	,	เครื่องประดับ	,	หมวก	,	ถวยชาม	เป็นตน

พิพิธภัณฑ	Brunei	Maritimeซึ่งทานจะไดรับชมเสนทางการลองเรือ	ขนสินคา
วัตถุโบราณของจีน	เวียดนาม	และไทย	อาทิเชน	ภาชนะกระเบื้องเคลือบ	หมอ
ไหเป็นตน	เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับสินคาทองถิ่นของประเทศบรูไนอาทิเชน
เครื่องเทศ	เครื่องหวาย	แปงสาคู	เป็นตน	และใหทานไดทราบถึงประวัติความ
สัมพันธอันยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

หางสรรพสินคายายาซัน	Yayasan	Commercial	Complex	สัญลักษณของกรุง
บันดารเสรีเบกาวันอีกอยางหน่ึง	คือ	ศูนยการคาที่ใหญที่สุดของเมือง	ตั้งอยูฝ่ัง
ตรงขามกับมัสยิดโอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	เป็นกลุมอาคารทันสมัยสูง	4	ชั้น	รวม
สินคาประเภทแบรนดเนมดังๆของโลก	มีรานคาตางๆมากมายเป็นที่ถูกใจนัก
ทองเที่ยวที่ขอบการชอปป้ิงเป็นอยางมาก

ชอปป้ิง	หางสรรพสินคาThe	Mall	Shopping	Complex	ศูนยการคาที่ใหญที่สุด
ของเมือง	ตั้งอยูในยานใจกลางเมือง	รวมสินคาประเภทแบรนดเนมดังๆของ
โลก	มีรานคาตางๆมากมายเป็นที่ถูกใจนักทองเที่ยวที่ขอบการชอปป้ิงเป็น
อยางมาก

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ

อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1

ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาVisa	on	Arrival	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%



8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิน่	ตอทานละ	12	USD	ตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.	PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	12	USD	/ทริป/ตอทาน	ทิปหัวหนา
ทัวรแลวแตความประทับใจ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
ราคาทัวรสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้	..ไมมีราคาเด็ก
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด



4.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.		กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


