


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน	-	ตลาดกาดงไนท
มารเก็ต

พักที่
ORCHID
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

2
มัสยิดทองคํา	-	อิสตานา	นูรัล	อีมาน	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	-	บรูไน
มิวเซียม	หรือ	BruneiIslamicMuseum	-	พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	กัมปงไอ
เยอร	-	หมูบานกลางน้ํา	-	River	Safari	brunei	-	มัสยิดสุลตานโอมาร	อาลี	ไซ
ฟุดดีนที่	3

พักที่
ORCHID
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

3 พิพิธภัณฑมาเลย	เทคโนโลยี	-	ศูนยศิลปะหัตถกรรม	Handicarft	Center	-	ยา
ยาซัน	คอมเพล็กซ	-	ทาอากาศยานนานาชาติบรูไน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,500

9	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿3,500

23	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿3,500

9	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,500

23	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,500



ชวงเชา
10.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคานเตอรสายการบิน	รอแยลบรูไนแอรไลน	โดยเจา

หนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยเทีย่วบินที	่BI514

17.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานบูไน	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย	ประเทศบรูไน	เป็นประเทศที่ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	ชายฝ่ังทาง
ดานเหนือจรดทะเลจีนใต	บรูไนเป็นประเทศผูสงออกน้ํามันเป็นสินคาหลัก	ปริมาณการผลิตน้ํามันประมาณ
180,000	บาเรล/วัน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ให

ทานไดเลือกซื้อ	ขนม	หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
เขาพักที	่ORCHID	GARDEN	HOTEL	*หรือระดับเทียบเทา*

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ORCHID	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม	หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาว
บรูไนตามอัธยาศัย	สินคาพื้นเมือง	และซื้อเป็นของฝากตอนกลับไทย



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	มัสยิดทองคํา	(JAME’ASR	HASSANIL	BOLKIAH	MOSQUE)	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง

25	ปี	แหงการครองราชยของสุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมี
สถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน	โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	อาทิเชน	หิน
ออนจากประเทศอิตาลี,	แชนเดอเลียรทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย	เป็นตน	เริ่ม
กอสรางในปี	1987	แลวเสร็จในปี	1994	ภายในประกอบดวย	หองสวดมนต	2	หองแยกชาย	หญิง,โดมทองคํา
จํานวน	29	อัน	บันไดทางขึน้	29	ขั้น	โคมไฟ	29	ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก	องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระรา
ชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห	มูอิซซัดดิน	วัดเดาละห	ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบันของ
บรูไน
จากน้ันนําทานผานชม	พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน	(ISTANA	NURUL	IMAN	PALACE)	พระราชวังที่

ใหญที่สุดในโลก	เป็นที่ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1984	มีมูลคา	1.4	พัน
ลานดอลลารสหรัฐฯ	บนพื้นที่	2,152,782	ตารางฟุต	ประกอบไปดวย	โดมทําดวยทองคํา,	หอง	1,788	หอง,
หองน้ํา	257	หอง	สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน	5	สระ	คอกมาติดเครื่องปรับ
อากาศสําหรับมาเพื่อแขงโปโลขององคสุลตานจํานวน	500	ตัว	โรงจอดรถขนาดจุ	110	คัน	หองจัดงานเลี้ยงที่
สามารถจุคนไดถึง	4,000	คน	และสุเหราที่จุคนได	1,500	คน	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บเหลาบรรดารถหรูที่
พระองคสะสมอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	ISLAMIC	GALLERY	พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นแหลงรวบรวมของสะสมโบราณ

ลํ้าคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว	อาทิ	คัมภีรอัลกุระอาน
ตอจากน้ันนําทานเขาสู	พิพิธภัณฑ	ROYAL	REGALIA	ที่น้ีมีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของ

สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	แหงบรูไน	และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย	อาทิเชน	เครื่อง
เงิน,	เครื่องทอง	มงกุฎ	เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ	รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศ
ตาง	ๆ	ที่ถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานลองเรือชม	หมูบานกลางน้ํา	หมูบานกลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน

เป็นหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา	1,300	ปี	การสรางบานเรือนแบบปลูกสรางอยู
บนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง	บานพักอาศัย,	มัสยิด,	โรงเรียน,	สถานีอนามัย,
สถานีตํารวจ,	รานคา,	รานอาหาร	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอยละ	10	ของ
จํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรางความประทับใจใหแกนัก
ทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี	หลังจากน้ันนําทานเยี่ยมชมบานพักจริงของชาวทองถิ่น	พักชิมชา
และขนมพื้นเมืองผอนคลายทามกลางหมูบานแหงน้ี
หลังจากน้ันนําทาน	ลองเรือชมลิงจมูกยาว	(PROBOSCIS	MONKEY)	เป็นลิงที่มีจมูกใหญและยื่นยาว

ประหลาดกวาลิงชนิดอื่น	เป็นลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน	โดยจะอาศัยอยูในป าชาย
เลนหรือป าติดริมแมน้ํา
นําทานผานชม	มัสยิดสุลตาน	โอมารอาลีไซฟุดดิน	(SULTAN	OMAR	ALI	SAIFUDDIEN	MOSQUE)

มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเสรีเบกาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองค
ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคที่	28	ของบรูไน	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องค
ปัจจุบัน	ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย	เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการ
สวดมนตขอพร	และยังใชเป็นเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน	มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสมผสานระหวาง
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี	ไดรับการขนานนามวา	มินิ	ทัชมาฮาล	ออกแบบโดย	ชาว
อิตาลี	บริเวณดานหนาของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ	มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ	นับเป็นจุดเดน
อีกประการหน่ึง	มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหง
สรวงสวรรค	ถือไดวาเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําทานผานชม	อนุสรณคริสตัล	เป็นเพชรจําลองที่ใหญที่สุดในโลก	อนุสาวรียที่ทะยานขึน้น้ีคือความยาวของ

ตึกในเมืองและมีน้ําหนักประมาณ	7	ตัน	ตกแตงดวยกระเบื้องโมเสคสีทองขนาดจิว๋จํานวนหลายลานชิ้น

ชวงคํ่า



บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที	่ORCHID	GARDEN	HOTEL	*หรือระดับเทียบเทา*

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ORCHID	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานผานชม	ตลาดพื้นเมือง	(KIANGGEH	MARKET)	เพื่อถายรูปชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนในการออกมา

จับจายใชสอย	เป็นชีวิตประจําวันของคนที่น้ี
หลังจากน้ันนําทานเชาชม	พิพิธภัณฑเทคโนโลยีมาเลย	(MALAY	TECHNOLOGY	MUSEUM)	ชมการ

จําลองรูปแบบการใชชีวิต	และจัดแสดงขาวของเครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน	ดานหนามีการจัดแสดงโครง
กระดูกของปลาวาฬ	และเมื่อครั้งนึงไดมีเรือสําเภาจีนมาลมที่บริเวณปากอาวจึงไดมีการขุดกูซากขาวของเครื่อง
ใชตางๆนํามาจัดแสดงที่แหงน้ี
จากน้ันนําทานชม	งานศิลปะและหัตถกรรมของบรูไน	(BRUNEI'S	ARTS	AND	HANDICRAFT)	ใหทาน

ไดชมศิลปะการทอผาโบราณของบรูไน	มีลวดลาย	ประณีตสวยงาม	แมวาปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึน้มาก	แต
คนบรูไนก็ยังอนุรักษศิลปะการทอผาที่เป็นเอกลักษณของชาติเอาไวและมีการจัดการเรียนการสอนทอผาขึน้ใน
ที่น่ีดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนไมดอก	(AGRO-TECHNOLOGY	PARK)	สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของบรูไน	ที่รวบรวม

พันธุไมดอก	ไมประดับและสัตว	อีกทั้งยังมีเรือนดอกกลวยไมติดแอรใหเยี่ยมชม	จากน้ันนําทานชมพิพิธภัณฑ
Malay	Technology	ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต	และจัดแสดงขาวของเครื่องใชในอดีตของชาวบรูไน
จากน้ันอิสระใหทานเลือกชอปป้ิง	ยายาซัน	คอมเพล็กซ	(YAYASAN	COMPLEX)	เป็นแหลงช็อปป้ิงที่สําคัญ

ใจกลางเมืองบรูไน	มีทั้งสินคาพื้นเมือง,ของโบราณ	ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง	ศูนยการคา
บริเวณกาดง	GADONG	SHOPPING	MALL	ก็เป็นอีกแหลงหน่ึงที่ชาวบรูไนนิยมเลือกเป็นสถานที่	พักผอน
สไตลคนเมือง	เพราะเต็มไปดวยรานอาหาร	รานคา	โรงภาพยนตร	รานกาแฟ	หรือหากตองการสัมผัส



บรรยากาศ	รานคาเล็ก	ๆ	สไตลเกไก	บรรยากาศสบาย	ๆ	ก็สามารถที่จะเลือกเดินเลนบริเวณกิวหลับ
(KIULUP)	ไดเชนกัน
จากน้ันเดินทางกลับเขาสู	ทาอากาศยานบรูไน	เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ชวงคํ่า
18.15	น.	นําทานเหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่BI519

20.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
ทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย	ยกเวนคา
ภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอง	ชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	500	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	500	บาท	/ทริป/ตอทาน***

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	:	3,900	บาท**

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารองสามารถนํา

ใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ	2
กอน
-	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
-		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.		การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ



Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		

4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


