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Unseen Asia…บรูไน… 
ดินแดนแหง ขุมทรัพยมหาศาล 3 วัน 2 คืน 

TOUR CODE :  BN231101AF 
เขาชมมัสยิคหลังคาทองคําอันอลังการ เยี่ยมชมชีวิตความเปนอยูของชุมชนหมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุด ใน

โลก ชมนํ้าพุดนตรี  พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย ชมมงกุฏทองคํา  เคร่ืองทรงทองคํา ของกํานัลล้ําคาจากผูนําท่ัวโลก 
ชมคัมภีรอัลกุระอานเล็กท่ีสุดในโลก  ชอปปงสินคาปลอดภาษีของบรูไน   

พิเศษ ! พักท่ีโรงแรมเซ็นเตอรพอยทโรงแรมท่ีอยูใจกลางยานชอปปงของบรูไน 
กําหนดการเดินทาง  :   12 - 14 กันยายน / 24 - 26 ตุลาคม / 14 - 16 พฤศจิกายน  

05 - 07 ธันวาคม 2557 / 01 - 03 มกราคม 2558 
 

วันท่ี  1   กรุงเทพฯ. - บรูไน   

11.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4  บริเวณเคานเตอรของสายการบิน     
โรยัลบรูไน ( BI ) หมายเลข U แถวท่ี 15 (ใชประตูทางเขาท่ี 9 -10) พรอมพบเจาหนาท่ี บริษัท ฯ. ใหการ
ตอนรับ 

13.30 น. ออกเดินทางสูเมืองบันดาร เสรี เบกาวัน โดยเท่ียวบินท่ี BI 516 (ใชเวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที) 
17.15 น. ถึงสนามบินบันดาร เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาท่ี บรูไนเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง)   
18.00 น. นําทานไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาพักท่ีโรงแรม The Centrepoint **** 
                                                                                                                                                                                                       

วันท่ี  2   บรูไนมิวเซี่ยม - กัมปงไอเยอร - พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย  - นํ้าพุดนตรี 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกสวนจัดแสดงเปน 6 สวน ท่ีโดดเดนท่ีสุดคือ Islamic Arts Gallery ท่ี
รวบรวมของสะสมโบราณล้ําคาขององคสุลตานจากประเทศมุสลิมท่ัวโลกมาแสดงไวมากมาย ชมคัมภีรอัล
กุระอานขนาดเล็กท่ีสุดในโลก ชมหุนจําลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแตแรกเกิด การแตงงาน 
ฯ.อีกหองท่ีพลาดไมไดคือหองท่ีรวบรวมประวัติการคนพบน้ํามัน และกาซธรรมชาติจํานวน มหาศาลท่ีพลิก
โฉมบรูไนใหกลายเปนหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยท่ีสุดในโลก ชมแบบจําลองขบวนการผลิต แทนขุดเจาะนํ้ามัน
ในยุคแรกๆ หองแสดงสัตวหายากของเกาะบอรเนีบว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey  นําทาน
ลองเรือชม กัมปงไอเยอร หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ชมศิลปะการสรางบานเรือน นับพันบริเวณ
ปากแมน้ําบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา พรอมรับประทานของวาง อันเปนขนมทองถ่ิน และน้ําชา  
ชาวยุโรปในยุคแรกท่ีเขามาท่ีบรไูน เรียกขานหมูบานกลางน้ํานี้วา เวนิซแหงตะวันออก มีบาน แบบพ้ืนเมือง
ปลูกสรางไวมากมาย หมูบานกลางน้ํานี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ท้ังโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ 
รานคา และอีกจิปาถะท่ีทําใหกัมปง เอเยอรมีเสนหและนาพิสมัยตอสายตาของผูมาพบเหน็  

12.00 น. นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นําทานชม พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย  พิพิธภัณฑท่ีไดรับการโหวตจาก 8 ประเทศในอาเซ่ียนวา เปน 
พิพิธภัณฑท่ีนาชมท่ีสุด เปนท่ีซึ่งรวบรวมประวัติสวนพระองค ขาวของเคร่ืองใชขององคสุลตานปจจุบัน อาทิ 
เคร่ืองทรงทองคําในวันขึ้นครองราชยและเคร่ืองบรรณาการจากผูนําประเทศตางๆ, มงกุฎทองคํา, 
เคร่ืองราชยท่ีทานไดมา ฯลฯ 

18.00 น. นําทานไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานชมการแสดงนํ้าพุเตนระบําอันงดงาม ซึ่งใชปมถึง 92 ปมในการดันน้ํา 20,000 แกลลอน 
ตอนาที ใหน้ําพุมีความสูงถึงกวา 18 เมตร พรอมกับชมอนุสาวรียแกวเจียระไนเพชรเม็ดใหญท่ีสุดในโลก 
นําทานเขาพักท่ีโรงแรม The Centrepoint **** 
 

วันท่ี  3  มัสยิคทองคํา -  ชอปปง 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชม มัสยิคทองคํา Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เปนมัสยิคท่ีสงางาม และศักด์ิสิทธิ์ของ 
ชาวบรูไน ท่ีใชงบประมาณในการสรางมหาศาล โดยมีการนําเขาวัสดุการกอสราง และตบแตงจากท่ัวทุก มุม
โลก อาทิ หินออนจากอิตาลี  แกรนิตจากเซี่ยงไฮ กระจกแตงบานหนาตางจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่ง จาก
เบลเยี่ยมและซาอุดิอารเบีย  เริ่มกอสรางในป 1987 และสรางเสร็จในป 1994 ใชเวลากอสรางถึง 7 ป เปน
สุเหราท่ีมีหองสวดมนต 2 หองแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแตละชั้นจะมี 29 ขั้น  หองละหมาด ดานบน
ตกแตงอยางวิจิตรดวยพรมสีเหลืองทองดูสวางไสว  ท่ีกลางหองมีแชนเดอเลียรอันใหญจากออสเตรีย หนัก
ถึง 3.5 ตันประดับอยู   ชมมัสยิค โอมาร อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคเกาแกอันเปนท่ีเคารพสักการะของ ชาว
บรูไน ต้ังอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบกาวัน  มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดําเนินการสรางโดยสุลตานโอมาร 
อาลี ไซฟดดินท่ี 3 พระราชบิดาของสุลตานองคปจจุบัน และสรางเสร็จในปค.ศ. 1958 พระองคทรง ไดรับ
การยกยองวาเปนสถาปนิกสมัยใหมของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนไดชื่อวา มินิทัชมาฮาล  

12.00 น. นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นพาทานไปชอปปงในหาง ยายาซัน ชอปปง คอมเพล็กซ  

15.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินบรูไน 
18.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ. โดยเท่ียวบินท่ี BI 517 
20.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ. โดยสวัสดิภาพ… 
 

*************************** 
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Unseen Asia…บรูไน… 
ดินแดนแหง ขุมทรพัยมหาศาล 3 วัน 2 คนื 

TOUR CODE :  BN231101AF 

กําหนดการเดินทาง  :   12 - 14 กันยายน / 24 - 26 ตุลาคม / 14 - 16 พฤศจิกายน  
05 - 07 ธันวาคม 2557 / 01 - 03 มกราคม 2558 

 
อัตราคาบริการขั้นตํ่า 15 ทาน 

ผูใหญพักหองคู    ทานละ 21,900 บาท 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักรวมกบัผูใหญ 2 ทาน ทานละ 19,900 บาท (ไมมีเตียงเสริม)*  
พักหองเดี่ยวจายเพ่ิม   ทานละ   3,500   บาท 
* เด็กตองการเตียงเสริมเพ่ิม      1,000 บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน 
- คาภาษีสนามบินท่ีกรุงเทพฯ และบรูไน 
- คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
- คานําเท่ียวชมสถานที่ตางๆท่ีระบุในรายการ 
- คาท่ีพัก 2 คืน 2 ทานตอหอง ณ โรงแรมตามรายการ 
- คาบริการมัคคุเทศกท่ีคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
- คาขนกระเปาทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม 
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการทองเท่ียวในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราน้ีไมรวม 
- คาน้ําหนักเกินจากสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
- คาใชจายสวนตัว เชนคาโทรศัพท , คาซักรีด คาเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเหนือจากรายการ 
- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต , ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 เปอรเซ็นต 
- คาทิปมัคคุเทศก และคนขับรถ 
 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตน และไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนอก 

เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เชน กรณีถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืน
คาบริการท้ังหมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีคาธรรมเนียมสายการบินเพิ่มขึ้น หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ 

- รายการทองเทีย่วอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิของผูจัด โดยยึดถือตาม
สภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 
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- กรณีที่ทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเปนการสละสิทธิเรียกรองเงนิคาบรกิารสวนที่
ขาดจากบริษัทฯ 

- ในกรณีที่มีผูจองทัวรไมถึง 15 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง 
- การสํารองการเดินทางจะสมบูรณเมื่อบริษัทฯ ไดรับเงินมดัจําที่นั่งละ 10,000 บาท โดยสวนที่เหลือ ชาํระกอน

เดินทางอยางนอย 15 วัน 


