
  

 

 

 
 

 
 

 



  

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน – ที�พัก โรงแรม เอ็มไพน์ ระดับ 7 ดาว  

10:30 น.  คณะพร้อมกนัที�สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ U  

  สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการขึ �น

เครื�อง (หวัหน้าทวัร์แนะนําการเดนิทาง)  

  สัมภาระเช็คอิน - ชั +นประหยัด นํ +าหนักกระเป๋า 30 ก.ก.  

  สัมภาระพกพา - จาํกัดการนําสัมภาระขึ +นเครื�อง 1 ชิ +นโดยโควต้านํ +าหนักสูงสุด 7 กก.   

13:30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรูไน โดยสายการบินรอยลับรูไนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� BI514  

  

      

 

             

        

 

 

17:15 น.    ถึงทา่อากาศยานนานาชาติบรูไน (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นสนามบนิหลกัของเมืองบนั

ดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei 

Darussalam) หรือที�เรียกกนัทั�วไปวา่ประเทศบรูไน  

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ�นเพื�อความสะดวกในการนดัหมาย)   

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (1)  

  นําทา่นเดนิทางสู ่สุเหร่าทองคาํ JameAr’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นสเุหร่าที�สง่างาม และศกัดิOสิทธิOของ

ชาวบรูไน ที�ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนําเข้าวสัดกุารก่อสร้าง และตบแตง่จากทั�วทกุมมุโลก 

อาทิ หินอ่อนจากอิตาลีแกรนิตจากเซี�ยงไฮ้ กระจกแตง่บานหน้าตา่งจากองักฤษ และพรมชั �นหนึ�งจากเบลเยี�ยม

และซาอดุิอาระเบีย ห้องละหมาดด้านบนตกแตง่อยา่งวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดสูว่างไสวที�กลางห้องมีแชน

เดอเลียร์อนัใหญ่จากออสเตรีย หนกัถึง 3.5 ตนัประดบัอยู ่ 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  สมัผสัวิถีชีวิตยามคํ�าคืนที� ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต หากใครยงัไมอิ่�มท้องลองลิ �มชิม อาหารในบรรยาศที�เป็น

กนัเองของชาวบรูไน ไมว่า่จะเป็น เนื �อแกะยา่ง นํ �ามะมว่ง หรือจะเป็นขนมพื �นเมือง ก็มีความนา่สนใจไมแ่พ้กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกั The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว   

วันที�สอง  ชมโรงแรม เอ็มไพร์ – และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

 พาสาํรวจและชมความยิ�งใหญ่และความงามภายในโรงแรม The Empire Hotel & Country Club, Brunei  

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารกลางวนั ภายใน โรงแรมตามอธัยาศยั  



  

 

 อิสระกิจกรรมช่วงบา่ยเพื�อให้ทกุทา่นได้ใช้เวลาและเตม็อิ�มกบักิจกรรมมากภายในโรงแรม สามารถเลือกใช้กิจกรรม 

 ตามความเหมาะสมในสว่นตา่งๆ ที�ได้รับชมไปแล้วในชว่งเช้า กิจกรรมภายใน คนัทรีคลบั Country Club  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารเย็น ภายใน โรงแรมตามอธัยาศยั  

 ที�พกั The Empire Hotel & Country Club, Brunei ระดับ 7 ดาว 

วันที�วันที�สามสาม  สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดนิ – บรูไนมิวเซียม พพิธิภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

  จากนั �นนําทา่นชม สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดนิ สเุหร่าเก่าแก่อนัเป็นที�เคารพสกัการะของชาวบรูไน ตั �งอยูใ่จ

กลางกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัมสัยิดหลงันี �ออกแบบและดําเนินการสร้างโดยสลุตา่นโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที� 3 พระ

ราชบดิาของสลุตา่นองค์ปัจจบุนั พระองค์ทรงได้รับการยกยอ่งวา่เป็นสถาปนิกสมยัใหมข่องบรูไน สเุหร่านี �มีความ

งดงามจนได้ชื�อว่า มินิทชัมาฮาล นําทา่นชมบรูไนมิวเซียม ชม Islamic Arts Gallery ที�รวบรวมของสะสม

โบราณลํ �าคา่ขององค์สลุตา่นจากประเทศมสุลิมทั�วโลกมาแสดงไว้มากมาย ชม คมัภีร์อลักรุะอา่นขนาดเล็กที�สดุ

ในโลก ชมหุ่นจําลองวฒันธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั �งแตแ่รกเกิด การแตง่งาน ฯ.อีกห้องที�พลาดไมไ่ด้คือห้องที�

รวบรวมประวตัิการค้นพบนํ �ามนั และก๊าซธรรมชาตจํิานวนมหาศาลที�พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ�งในประเทศที�

รํ�ารวยที�สดุในโลก ชม แบบจําลองขบวนการผลิตแทน่ขดุเจาะนํ �ามนั ในยคุแรกๆ 



  

 

 
กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (4)  

  นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์โรยัลเรกกาเลียที�ซึ�งรวบรวมข้าวของเครื�องใช้ขององค์สลุตา่นปัจจบุนั อาทิ เครื�องทรง

ทองคําในวนัขึ �นครองราชย์และเครื�องบรรณาการจากผู้ นําประเทศตา่งๆ, มงกฎุทองคํา, เครื�องราชย์ที�ทา่นได้มา 

ฯลฯ พาทา่นไปช้อปปิ�งใน ยายา่ซนัช้อปปิ�ง คอมเพล็กซ์ 

 

  

 
 
 
 

 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน  

18.40 น.  ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติบรูไน โดยสายการบินสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์  

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

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง 



  

 

  

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิOที�จะเปลี�ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี�ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนํ �ามนั ซึ�งมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทาง

ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของ

ลกูค้าเป็นสําคญั..... 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่-เดก็ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

พักเดี�ยว 

14 -16 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.- 

 

อตัราคา่บริการนี +รวม  

� ตัfวเครื�องบนิไป – กลบั เส้นทางที�ระบใุนโปรแกรม ชั �นทศันาจร (ไป–กลบัทั �งคณะ)  
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
� โรงแรมที�พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  
� คา่รถ-รับสง่ นําเที�ยวตามรายการพร้อมคนขบัที�ชํานาญเส้นทาง 
� คา่เข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
� หวัหน้าทวัร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� บริการนํ �าดื�ม วนัละ 1 ขวด  

อตัราคา่บริการนี +ไม่รวม         

� คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
� คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั  
� คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 



  

 

� ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 30 วนั คืนมดัจําเตม็จํานวน  
2. ด้วยตัfวเครืองบินเป็น ราคาพิเศษ การยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ไมส่ามารถคืนเงินมดัจําได้ทกุกรณี   
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีที�สญูหายสญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

4. เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิOการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

5. รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะ
คํานงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั และ บริษัทฯ จะ 

6. ไมรั่บผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทางเนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน  ทั �งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กอง
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวที�พําพกัอยูใ่นประเทศไทย 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิOในการให้คําสญัญาใดๆทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั �น 

8. เมื�อทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบริษัทฯที�ได้ระบไุว้โดยทั �งหมด  

เงื�อนไขการสาํรองที�นั� ง 

• กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมชาํระงวดแรก 10,000  บาท  

• สว่นที�เหลือชําระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนั �นจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
กรณี ยกเลิกการเดนิทาง 

• แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง คืนเงินมดัจําทั �งหมด 

• แจ้งลว่งหน้า 1- 29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ดําเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

• ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทั +งหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ
เลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี �ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยที�ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

• คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัfวและอื�นๆท่านละ 5,000 บาท  
 


