
  

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13339 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



  

 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน – ที่พัก โรงแรม เอ็มไพน์ ระดับ 7 ดาว  

10:30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร์ U  

  สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการขึน้

เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดนิทาง)  

  สัมภาระเช็คอิน - ชัน้ประหยัด น า้หนักกระเป๋า 30 ก.ก.  

  สัมภาระพกพา - จ ากัดการน าสัมภาระขึน้เคร่ือง 1 ชิน้โดยโควต้าน า้หนักสูงสุด 7 กก.   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13:30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน โดยสายการบินรอยลับรูไนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี BI514  

  

      

 

             

        

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

17:15 น.    ถึงทา่อากาศยานนานาชาติบรูไน (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นสนามบนิหลกัของเมืองบนั

ดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei 

Darussalam) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ประเทศบรูไน  

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  

  น าทา่นเดนิทางสู ่สุเหร่าทองค า JameAr’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นสเุหร่าท่ีสง่างาม และศกัดิส์ิทธ์ิของ

ชาวบรูไน ท่ีใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการน าเข้าวสัดกุารก่อสร้าง และตบแตง่จากทัว่ทกุมมุโลก 

อาทิ หินอ่อนจากอิตาลีแกรนิตจากเซ่ียงไฮ้ กระจกแตง่บานหน้าตา่งจากองักฤษ และพรมชัน้หนึง่จากเบลเย่ียม

และซาอดุิอาระเบีย ห้องละหมาดด้านบนตกแตง่อยา่งวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดสูว่างไสวท่ีกลางห้องมีแชน

เดอเลียร์อนัใหญ่จากออสเตรีย หนกัถึง 3.5 ตนัประดบัอยู ่ 



  

 

สมัผสัวิถีชีวิตยามค ่าคืนท่ี ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต หากใครยงัไมอ่ิ่มท้องลองลิม้ชิม อาหารในบรรยาศท่ีเป็น

กนัเองของชาวบรูไน ไมว่า่จะเป็น เนือ้แกะยา่ง น า้มะมว่ง หรือจะเป็นขนมพืน้เมือง ก็มีความนา่สนใจไมแ่พ้กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว   

วันท่ีสอง  ชมโรงแรม เอ็มไพร์ – และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

 พาส ารวจและชมความยิ่งใหญ่และความงามภายในโรงแรม The Empire Hotel & Country Club, Brunei  

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารกลางวนั ภายใน โรงแรมตามอธัยาศยั  

 อิสระกิจกรรมช่วงบา่ยเพ่ือให้ทกุทา่นได้ใช้เวลาและเตม็อ่ิมกบักิจกรรมมากภายในโรงแรม สามารถเลือกใช้กิจกรรม 

 ตามความเหมาะสมในสว่นตา่งๆ ท่ีได้รับชมไปแล้วในชว่งเช้า กิจกรรมภายใน คนัทรีคลบั Country Club  

  กิจกรรม อาทเิชน่ Swimming Pool (ฟรี)   Bowling (6$), Badminton (ฟรี),  

 

 

 

 



  

 

 

 อิสระอาหารเย็น ภายใน โรงแรมตามอธัยาศยั  

 ท่ีพกั The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว 

วันท่ีวันท่ีสามสาม  สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดนิ – บรูไนมิวเซียม พพิธิภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

  จากนัน้น าทา่นชม สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดนิ สเุหร่าเก่าแก่อนัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบรูไน ตัง้อยูใ่จ

กลางกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัมสัยิดหลงันีอ้อกแบบและด าเนินการสร้างโดยสลุตา่นโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินท่ี 3 พระ

ราชบดิาของสลุตา่นองค์ปัจจบุนั พระองค์ทรงได้รับการยกยอ่งวา่เป็นสถาปนิกสมยัใหมข่องบรูไน สเุหร่านีมี้ความ

งดงามจนได้ช่ือว่า มินิทชัมาฮาล น าทา่นชมบรูไนมิวเซียม ชม Islamic Arts Gallery ท่ีรวบรวมของสะสม

โบราณล า้คา่ขององค์สลุตา่นจากประเทศมสุลิมทัว่โลกมาแสดงไว้มากมาย ชม คมัภีร์อลักรุะอา่นขนาดเล็กท่ีสดุ

ในโลก ชมหุ่นจ าลองวฒันธรรมประเพณีของชาวบรูไนตัง้แตแ่รกเกิด การแตง่งาน ฯ.อีกห้องท่ีพลาดไมไ่ด้คือห้องท่ี

รวบรวมประวตัิการค้นพบน า้มนั และก๊าซธรรมชาตจิ านวนมหาศาลท่ีพลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึง่ในประเทศท่ี

ร ่ารวยท่ีสดุในโลก ชม แบบจ าลองขบวนการผลิตแทน่ขดุเจาะน า้มนั ในยคุแรกๆ 

 
กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (4)  

  น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์โรยัลเรกกาเลียท่ีซึง่รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุตา่นปัจจบุนั อาทิ เคร่ืองทรง

ทองค าในวนัขึน้ครองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจากผู้น าประเทศตา่งๆ, มงกฎุทองค า, เคร่ืองราชย์ท่ีทา่นได้มา 

ฯลฯ พาทา่นไปช้อป ปิง้ใน ยายา่ซนัช้อปปิง้ คอม

เพล็กซ์ 

 

  



  

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน  

18.40 น.  ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติบรูไน โดยสายการบินสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์  

20.25 น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ......................  

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซึ่งมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทาง

ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของ

ลกูค้าเป็นส าคญั..... 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่-เดก็ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

14 -18 มิถุนายน 2562 19,900.- 9,000.- 

28 – 30 มิถุนายน 2562 21,900.- 9,000.- 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 21,900.- 9,000.- 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 21,900.- 9,000.- 



  

 

 



  

 

 

อตัราคา่บริการนีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั เส้นทางท่ีระบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 บริการน า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด  

 
 



  

 

อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม         

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 30 วนั คืนมดัจ าเตม็จ านวน  
2. ด้วยตัว๋เครืองบินเป็น ราคาพิเศษ การยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าได้ทกุกรณี   
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสญูหายสญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะ
ค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะ 

6. ไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวท่ีพ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

8. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 

 

 

 



  

 

กรณี ยกเลิกการเดนิทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ
เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอ่ืนๆท่านละ 5,000 บาท  
 


