
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงส่ง อลงัการ มัง่คัง่ ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคาํสีดาํ 

บินตรงสู่อาณาจกัรสุลตา่น กบัสายการบินแห่งชาต ิRoyal Brunei 

 

 

 

 

 

 พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว 

 พกัโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเท่าเดิม  

 พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพ้ืนเมือง อาหารจนี อาหารซีฟู๊ดส ์และอาหารไทย 

อรอ่ยหลากหลายไม่มีเบื่อ 

 



 

 

11.30 น. คณะพรอัมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์U สายการบินโรยลั บูรไน ประต ู9 โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ  

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบนัดาร ์เสรี เบกาวัน  โดยเที่ยวบินที่ BI 

514 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

17.15 น. ถึงสนามบินบันดาร ์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม  (เวลาท่ีบรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) นําคณะผ่านตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ใน

บรรยากาศตอนพลบคํา่ ซ่ึงนับเป็นวิวท่ีสวยงามอยา่งมาก (เราจะเขา้ชมวนั

ถดัไปค่ะ) หลงัอาหารคํา่ใหทุ้กท่านไดเ้ดินย่อยอาหารท่ี ตลาดไนทม์าร์

เก็ต ตลาดนัดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของบรูไน ทุกท่านจะไดเ้ดินเลือกซ้ือของ

รบัประทานเล่นตามรา้นคา้ขา้งทางตลอดฝัง่ของแม่น้ํา มีเมนูหลากหลาย

ใหเ้ลือกชิมโดยมีเมนูเด่นไดแ้ก่สะเต๊ะ บะหมี่ผัด และบาบีคิวทะเล ใหทุ้ก

ท่านไดส้มัผสับรรยากาศของแม่น้ําและล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน เมื่ออ่ิมแลว้ยงั

มีหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูไ่มไ่กลใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือของซ่ึงมีหลากหลายทั้งสินคา้พื้ นเมืองและของแบรนดเ์นมต่างๆ  

นาํทุกท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําทุกท่านเดินทางสู่ พิพิทธภัณฑเ์ทคโนโลยี เพื่อเขา้ชมชีวิตความเป็นอยู่

ของชนชาวพื้ นเมืองเดิมตั้งแต่สมยัโบราณ ทุกท่านจะไดช้มทั้งการต่อเรือ การ

ตกปลาหาเล้ียงชีพ การทาํเหมืองแร่ ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หอ้งท่ี 

1 หอ้งหมู่บา้นนํ้า Watr Village + Gallery จดัแสดงถึงวิถีชีวิตและการสรา้ง

ชุมชนบา้นเรือนท่ีหมู่บา้นกลางน้ําตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบัน  

วนัที่ 1 สุวรรณภูมิ – บนัดา เสรี เบกาวนั – ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

วนัที่ 2  พิพิทธภณัฑเ์ทคโนโลย ี– ศูนยศิ์ลปะ & หตัถกรรม –  พระราชวงั Istana – หมู่บา้นกลางนํ้า – ล่อง

แม่นํ้าซาฟาร ี

 



หอ้งท่ี 2 จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครวัเรือนและหตัถกรรมต่างๆ เช่น การทาํเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจกัสาน และการ

ทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท่ี 3 จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก ท่ีแสดงถึงความแตกต่างตั้งแต่การสรา้ง

บา้นเรือนและการใชชี้วิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงจดัแสดงกรรมวิธีผลิตน้ําตาลทรายแดงอาชีพประจาํของทอ้งถ่ินอีกดว้ย  

หลงัจากน้ันนําทุกท่านแวะชม ศนูยศิ์ลปะหตัถกรรม เลือกชมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง 

แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali 

Saifuddien Mosque สุเหร่าท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียตะวนัออก ไดช่ื้อตามพระนามของสุลต่านแห่งบรูไนองค์ท่ี 28 

สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวนั ริม

แม่น้ําเคดายนั เป็นศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ 

สุเหร่าเป็นสระขุดกวา้งใหญ่ มีภาพของสุเหร่าสะทอ้นบนพ้ืนน้ําสวยงาม

จบัตาอย่างยิ่ง (สุเหร่าไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ไดเ้ป็นมุสลิมเขา้) ความ

งามของมสัยดิน้ีไดร้บัการเปรียบเปรยวา่เป็น มินิทชัมาฮาล 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ยายาซนั Yayasan Commercial Complex 

สญัลกัษณข์องกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนัอีกอยา่งหน่ึง คือ ศูนย์การคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเมือง ตั้งอยู่ฝัง่ตรงขา้มกบัมสัยิดโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่ม

อาคารทันสมัยสูง 4 ชั้น รวมสินคา้ประเภทแบรนด์เนมดังๆของโลก มี

รา้นคา้ต่างๆมากมายเป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวท่ีขอบการชอ้ปป้ิงเป็นอย่าง

มาก  

จากน้ันนําทุกท่านล่องเรือชม หมู่บา้นลอยนํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือ 

กัมปงไอเยอร ์ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําบรูไน ว่ากนัว่ามีคนอาศัยอยู่กนั

มาอย่างยาวนานกว่า 1,300 ปี เสน่หข์องกมัปงไอเยอร์คือ ศิลปะการ

สร้างบ้านเรืองแบบพื้ นนับพันหลัง ปลูกสร้างอยู่บนเสาคํ้ายันและ

เช่ือมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน้ําน้ีมีทั้งบา้นพักอาศัย มัสยิด 

โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีตาํรวจ รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครนั 

ในช่วงปี ค.ศ. 1482 ถึง ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร์ เป็นศูนยร์าชการ 

เป็นนครหลวงของจกัรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือท่ีสําคัญของภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวนัตก จีน 

กมัพูชาและประเทศเพื่อนบา้นอ่ืนๆ กัมปงไอเยอร์นับเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน้ําของประเทศน้ีอย่าง

ชดัเจนท่ีสุด  

 



พิเศษ!! นําทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบา้นเรือนสองฝัง่แม่น้ํา เร่ือย

ยาวไปจนถึงป่าชายเลนบริเวณปากแมน้ํ่า เพ่ือชมความอุดมสมบรูณข์องป่า

ชายเลนซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของ ลิงจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลส้ญูพนัธ ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํทุกท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CENTREPOINT HOTEL ระดบั 4 ดาว plus 

หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําทุกท่านเดินชม ตลาดยามเชา้ ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวบรไูนอยา่งชดัเจน ใหทุ้กท่านไดเ้ดิน

สาํรวจสินคา้พื้ นเมือง อาหารและผกัผลไมต่้างๆมากมาย เขา้ชม รา้นสินคา้ศิลปะและหตัถกรรมพ้ืนบา้นของบูรไน เพ่ือชม

สินคา้และสนับสนุนสินคา้ของชาวพื้ นเมือง 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางชม มสัยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah 

Mosque ท่ีอยู่ในเมืองหลวงกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั มสัยิดแห่งน้ีถือว่าเป็น

มสัยิดท่ีสวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใช ้ไดร้ะบุว่าเป็น

แบบอิสลามมิกซอ์ารต์ สไตลอิ์ตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วสัดุทุกช้ินเป็น

วสัดุท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีไมว่า่จะเป็นหินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี 

หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซ่ียงไฮ ้โคมระยา้คริสตลัจากองักฤษ พรม

เสน้ใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสําคัญยอดโดมใชแ้ผ่นทองคําแทถึ้ง 

3.3 ลา้นแผ่น ความสงูของมสัยิด 52 เมตร เรียกวา่สงูพอท่ีจะใหค้นในเมืองเห็นโดมทองคาํน้ีอยา่งทัว่ถึงไม่วา่คุณจะอยูแ่ห่ง

หนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยิดก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ 

และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลาํอยูด่า้นหน้า วา่กนัวา่เรือลาํน้ียงัใชเ้ป็นเวทีประกวดการอ่านคมัภีรอ์ลักุรอ่าน 

อีกดว้ย มสัยิดน้ีเป็นท่ีรูจ้กักันอีกช่ือหน่ึงว่า "มัสยิดทองคาํ" เน่ืองจากจุดเด่นบน

โดมท่ีใชท้องคาํถึง 3 ลา้น 3 แสนแผ่นนัน่เอง แวะถ่ายรูป พระราชวงั Istana Nurul 

Iman หรือ พระราชวงัหลงัคาทองคาํ พระราชวงัท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านประมุข

ของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานท่ีทําเนียบรัฐบาลอีกดว้ย พระราชวงั Istana 

ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยแ์ละบรไูนเขา้ดว้ยกนั มีโดมทองคาํสงูโปร่ง

เป็นลกัษณะเด่น ประกบอดว้ยหอ้งหบัต่างๆถึง 1,788 หอ้ง มีโรงรถขนาดใหญ่มี

ช่องจอดรถกวา่ 350 คนั  

วนัที่ 3 ตลาดเชา้วนัอาทิตย ์– มสัยิดทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิทธภณัฑ์

เรกกาเลีย – ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 



 จากน้ันนําทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในจดัแสดงไวห้ลายส่วน โดย

ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ Islamic Art Gallery ท่ีรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าค่า

ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น

จานเซรามิคจากอิหร่านและเอเชียกลาง ศิลปะแกว้เป่าจากอียิปต ์รวมไปถึง

คมัภีรอ์ลักุรอ่านท่ีเล็กท่ีสุดขนาดเท่ากล่องไมขี้ดไฟ นอกจากน้ียงัจดัแสดง

ประวติัการคน้พบน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติจาํนวนมากมายมหาศาลท่ีพลิก

โฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศท่ีรํา่รวยท่ีสุดในโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภณัฑโ์รยลัเรกกาเลีย พิพิธภณัฑท่ี์ไดร้บัการโหวตจากประเทศ ในอา

เช่ียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าชมท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขา้วของเคร่ืองใชข้อง

สุลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรงทองคาํ ในวนัขึ้ นครองราชยแ์ละเคร่ือง

บรรณาการจากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคาํ บลัลงักท์องคาํ เคร่ือง

ทรงทองคาํ รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดร้บั จากน้ันนําทุกท่าน

เดินช็อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้เพื่อซ้ือของท่ีระลึกฝากคนรูใ้จทางบา้น ได้

เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น. เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี BI 519 พกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้มเลือน 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  : มิถุนายน – พฤศจกิายน 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 15,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 13,900 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 12,900 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม   3,500 บาท 

อตัราคา่บรกิาร  : 31 กค. – 02 สค. / 23 – 25 ตลุาคม 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 16,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 14,900 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 13,900 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม   3,500 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

การชาํระเงิน  

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 10,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอน พรอ้มสง่รายช่ือและหนา้

พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัท ี

งวดที่ 2 : ชาํระสว่นท่ีเหลือ 15 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้

ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 

น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-บนัดา เสรี เบกาวนั – กรุงเทพฯ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ / ระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าล่องเรือซาฟารี  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวม         

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% จากค่าบริการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 

 

 

 ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 9 USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 9 USD) 

 พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 6 USD) 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์

 หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัทาํการ คืนเงินมดัจาํ 

 หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัทาํการ หกัมดัจาํ 10,000 บาท 

 หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัทาํการ หกั 50% ของราคาทวัร ์  

 หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ

1. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ หรือเหตุการณท์างการเมอืง   และภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

2. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

นําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

3. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

5. ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณีเปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเองโปรแกรม

อาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ัน 

6. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณา

เท่าน้ัน 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน*** 

 

 


