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NT609
ทวัรบ์รูไน ดนิแดนทองคําสดํีา ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นลอยน ้าํ 3 วัน 2 คนื (BI)
ทัวรบ์รูไน , 3 วัน 2 คนื ,

The Centrepoint Hotel

บนัดา เสร ีเบกาวนั - ไนทม์ารเ์ก็ต - พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลย ี- ศูนยศ์ลิปะ & หตัถกรรม
พระราชวงั Istana - หมูบ่า้นกลางน้าํ - ลอ่งแมน่้าํซาฟาร ี- ตลาดเชา้วนัอาทติย ์- ชอ้ปปิงมอลล์

มสัยดิทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - Islamic Art Gallery - พพิธิภณัฑเ์รกกาเลยี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สวุรรณภมู ิ- บนัดา เสร ีเบกาวนั - ไนทม์ารเ์ก็ต

11.30 น.
คณะพรัอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิโรยลั บูรไน
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระ

13.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงบนัดาร ์เสร ีเบกาวนั โดย สายการบนิโรยลั บูรไน เทยีวบนิท ีBI 514 ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.45 ชวัโมง



(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

17.15 น.
ถงึ สนามบนิบนัดาร ์เสร ีเบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาทบีรูไนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
นําคณะผา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 

นําทา่นแวะถ่ายรูป มสัยดิทองคํา (Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque) ในบรรยากาศตอนพลบค่าํ ซงึนับเป็นววิทสีวยงามอย่างมาก
(เราจะเขา้ชมวันถัดไปคะ่) 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่าํ ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิย่อยอาหารท ีตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดทเีป็นทนียิมทสีดุของบรูไน
ทกุทา่นจะไดเ้ดนิเลอืกซอืของรับประทานเลน่ตามรา้นคา้ขา้งทางตลอดฝังของแม่น ้าํ มเีมนูหลากหลายใหเ้ลอืกชมิโดยมเีมนูเดน่ไดแ้กส่ะเตะ๊
บะหมผัีด และบาบคีวิทะเล ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศของแม่น ้าํและลมิรสอาหารทอ้งถนิ
เมอือมิแลว้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ทตัีงอยู่ไม่ไกลใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลอืกซอืของซงึมหีลากหลายทังสนิคา้พนืเมอืงและของแบรนดเ์นมตา่งๆ

ทพีกั
CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี2
พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลย ี- ศนูยศ์ลิปะ & หตัถกรรม - พระราชวงั Istana - หมูบ่า้นกลางน้าํ - ลอ่งแมน่้าํซาฟารี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลย ีเพอืเขา้ชมชวีติความเป็นอยู่ของชนชาวพนืเมอืงเดมิตังแตส่มัยโบราณ ทกุทา่นจะไดช้มทังการตอ่เรือ
การตกปลาหาเลยีงชพี การทําเหมอืงแร่ ภายในจะแบง่เป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่หอ้งท ี1 หอ้งหมูก่ลางบา้นน้าํ Water Village + Gallery
จัดแสดงถงึวถิชีวีติและการสรา้งชมุชนบา้นเรือนทหีมู่บา้นกลางน ้าํตังแตส่มัยศตวรรษท ี19 จนถงึปัจจบัุน หอ้งท ี2
จัดแสดงขา้วของเครืองใชใ้นครัวเรือนและหัตถกรรมตา่ง  ๆเชน่ การทําเครืองเงนิ เครืองทอง การจักสาน และการทอผา้ เป็นตน้ และ หอ้งท ี3
จัดแสดงวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นบนบก ทแีสดงถงึความแตกตา่งตังแตก่ารสรา้งบา้นเรือนและการใชช้วีติความเป็นอยู่
รวมไปถงึจัดแสดงกรรมวธิผีลติน ้าํตาลทรายแดงอาชพีประจําของทอ้งถนิอกีดว้ย 
หลังจากนันนําทกุทา่นแวะชม ศนูยศ์ลิปะหตัถกรรม เลอืกชมชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง

แวะถ่ายรูป มสัยดิ โอมาร ์อาล ีไซฟดัดนิ (Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque)
สเุหร่าทไีดช้อืวา่สวยงามทสีดุและใหญ่ทสีดุในเอเชยีตะวันออก ไดช้อืตามพระนามของสลุตา่นแหง่บรูไนองคท์ ี28 สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1958
ตังอยู่ใจกลางกรุงบันดารเ์สรีเบกาวัน รมิแม่น ้าํเคดายัน เป็นศนูยร์วมจติวญิญาณของชาวมุสลมิในบรูไน รอบ  ๆสเุหร่าเป็นสระขดุกวา้งใหญ่
มภีาพของสเุหร่าสะทอ้นบนพนืน ้าํสวยงามจับตาอย่างยงิ (สเุหร่าไม่อนุญาตใหค้นทไีม่ไดเ้ป็นมุสลมิเขา้)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชอ้ปปิง หา้งสรรพสนิคา้ยายาซนั (Yayasan Commercial Complex)  สญัลักษณ์ของกรุงบันดารเ์สรีเบกาวันอกีอย่างหนงึ คอื
ศนูยก์ารคา้ทใีหญ่ทสีดุของเมอืง ตังอยู่ฝังตรงขา้มกับมัสยดิโอมาร ์อาล ีไซฟัดดนิ เป็นกลุม่อาคารทันสมัยสงู 4 ชนั
รวมสนิคา้ประเภทแบรนดเ์นมดังๆของโลก มรีา้นคา้ตา่งๆมากมายเป็นทถีูกใจนักทอ่งเทยีวทขีอบการชอ้ปปิงเป็นอย่างมาก 

จากนันนําทกุทา่นลอ่งเรือชม หมูบ่า้นลอยน้าํทใีหญท่สีดุในโลก หรือ กมัปงไอเยอร ์ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํบรูไน
วา่กันวา่มคีนอาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานกวา่ 1,300 ปี เสน่หข์องกัมปงไอเยอรค์อื ศลิปะการสรา้งบา้นเรืองแบบพนืนับพันหลัง
ปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้าํยันและเชอืมตอ่กันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าํนีมทัีงบา้นพักอาศัย มัสยดิ โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ รา้นคา้
รา้นอาหาร ฯลฯ ครบครัน ในชว่งปี ค.ศ. 1482 ถงึ ค.ศ. 1524 กัมปงไอเยอร ์เป็นศนูยร์าชการ เป็นนครหลวงของจักรวรรดบิรูไน
เป็นทา่เรือทสํีาคัญของภมูภิาค เป็นศนูยก์ลางการพบปะของพอ้คา้จากตะวันตก จนี กัมพชูาและประเทศเพอืนบา้นอนืๆ
กัมปงไอเยอรนั์บเป็นสถานททีแีสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าํของประเทศนีอย่างชดัเจนทสีดุ 

พเิศษ!! นําทกุทา่น ลอ่งเรอื River Safari ชมบา้นเรือนสองฝังแม่น ้าํ เรือยยาวไปจนถงึป่าชายเลนบรเิวณปากแม่น ้าํ
เพอืชมความอุดมสมบรูณ์ของป่าชายเลนซงึเป็นทอีาศัยของ ชม ลงิจมูกยาว สตัวป่์าหายากใกลส้ญูพันธุ์



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี3
ตลาดเชา้วนัอาทติย ์- มสัยดิทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - Islamic Art Gallery - พพิธิภณัฑเ์รกกาเลยี -
ชอ้ปปิงมอลล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทกุทา่นเดนิชม ตลาดยามเชา้ ททีกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวบรูไนอย่างชดัเจน ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิสํารวจสนิคา้พนืเมอืง
อาหารและผักผลไมต้า่งๆมากมาย 

เขา้ชม รา้นสนิคา้ศลิปะและหตัถกรรมพนืบา้นของบูรไน เพอืชมสนิคา้และสนับสนุนสนิคา้ของชาวพนืเมอืง

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางชม มสัยดิทองคํา (Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque) ทอียู่ในเมอืงหลวงกรุงบันดารเ์สรีเบกาวัน
มัสยดิแหง่นีถอืวา่เป็นมัสยดิทสีวยสดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สถาปัตยกรรมทใีช ้ไดร้ะบวุา่เป็นแบบอสิลามมกิซอ์ารต์ สไตลอ์ติาลี
โดยสถาปนกิชาวอติาล ีวัสดทุกุชนิเป็นวัสดทุคัีดสรรมาเป็นอย่างดไีม่วา่จะเป็นหนิอ่อนสขีาวพราวกระจา่งจากอติาลี
หนิแกรนติเนือแข็งชนัเยียมจากเซยีงไฮ ้โคมระยา้ครสิตัลจากอังกฤษ พรมเสน้ใยพเิศษจากซาอุดอิารเบยี
และทสํีาคัญยอดโดมใชแ้ผน่ทองคําแทถ้งึ 3.3 ลา้นแผน่ ความสงูของมัสยดิ 52 เมตร
เรียกวา่สงูพอทจีะใหค้นในเมอืงเห็นโดมทองคํานีอย่างทัวถงึไม่วา่คณุจะอยู่แหง่หนไหนในเมอืงก็ตาม
การตกแตง่รอบมัสยดิก็เต็มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ รวมถงึทะเลสาบขนาดย่อม  ๆและในทะเลสาบก็มเีรือหลวง Mahligai
ลอยลําอยู่ดา้นหนา้ วา่กันวา่เรือลํานียังใชเ้ป็นเวทปีระกวดการอ่านคัมภรีอั์ลกรุอ่านอกีดว้ย มัสยดินีเป็นทรีูจั้กกันอกีชอืหนงึวา่ "มัสยดิทองคํา"
เนืองจากจดุเดน่บนโดมทใีชท้องคําถงึ 3 ลา้น 3 แสนแผน่นันเอง

แวะถ่ายรูป พระราชวงั (Istana Nurul Iman) หรือ พระราชวงัหลงัคาทองคํา พระราชวังทปีระทับขององคส์ลุตา่นประมุขของประเทศบรูไน
รวมทังเป็นสถานททํีาเนียบรัฐบาลอกีดว้ย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศลิปะแบบมาเลยแ์ละบรูไนเขา้ดว้ยกัน
มโีดมทองคําสงูโปร่งเป็นลักษณะเดน่ ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 1,788 หอ้ง มโีรงรถขนาดใหญ่มชีอ่งจอดรถกวา่ 350 คัน

จากนันนําทกุทา่นชม บรูไนมวิเซยีม ภายในจัดแสดงไวห้ลายสว่น โดยสว่นทสํีาคัญทสีดุคอื Islamic Art Gallery
ทรีวบรวมของสะสมโบราณล ้าํคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศมุสลมิทัวโลกมาแสดงไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็นจานเซรามคิจากอหิร่านและเอเชยีกลาง
ศลิปะแกว้เป่าจากอยีปิต ์รวมไปถงึคัมภรีอั์ลกรุอ่านทเีล็กทสีดุขนาดเทา่กลอ่งไมข้ดีไฟ
นอกจากนียังจัดแสดงประวัตกิารคน้พบน ้าํมันและก๊าซธรรมชาตจํิานวนมากมายมหาศาลทพีลกิโฉมประเทศบรูไนใหเ้ป็นประเทศทรี่ํารวยทสีดุในโลก
(ณ ตอนนี บรูไรมวิเซยีม ปิดปรับปรุงไม่มกํีาหนด)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑโ์รยลัเรกกาเลยี เป็นพพิธิภัณฑท์ไีดรั้บการโหวตจากประเทศในอาเชยีนวา่เป็นพพิธิภัณฑท์น่ีาชมทสีดุ
เป็นทรีวบรวมขา้วของเครืองใชข้องสลุตา่นองคปั์จจบัุน อาท ิเครืองทรงทองคํา ในวันขนึครองราชยแ์ละเครืองบรรณาการจากผูนํ้าประเทศตา่งๆ
ชมมงกฏุทองคํา บัลลังกท์องคํา เครืองทรงทองคํา รวมทังเครืองราชยม์ากมายทพีระองคไ์ดรั้บ 

จากนันนําทกุทา่นเดนิชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ เพอืซอืของทรีะลกึฝากคนรูใ้จทางบา้น 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ 

18.15 น.
เหริฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดย สายการบนิโรยลั บูรไน เทยีวบนิท ีBI 519 ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.45 ชม.
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรบ์รไูน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 15:05 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรบ์รไูน

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ คา่น ้าํมนัและการประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั (ชันประหยัด) กรงุเทพฯ - บันดา เสร ีเบกาวัน - กรงุเทพฯ

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทรีะบุในรายการ / ระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหารและคา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ลอ่งเรอืซาฟารี

• คา่มคัคเุทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% จากคา่บรกิาร

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ
• คา่ทปิคา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 4 SGD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 3 วนั เทา่กบั 12 SGD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 4 SGD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 3 วนั เทา่กบั 12 SGD)

• พนกังานขบัรถ ทา่นละ 2 SGD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 3 วนั เทา่กบั 6 SGD)

การชําระคา่บรกิาร

• งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 10,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน พรอ้มสง่รายชอืและหนา้พาสปอรต์ผูท้จีะเดนิทางทันที

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 15 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะนันขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจําทังหมด

กรณียกเลกิคา่บรกิาร

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซงึในกรณนีทีาง บรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื



คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลกูคา้ท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําท  ี10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑูตฯ เรยีกเกบ็

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง(TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1 ใบ
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