
 

 

รหัสทัวร GQH1901486 

ทัวรบรูไน Impression นครแหงสันติสุข 3 วัน 2 คืน (BI) 
มัสยิดทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah - หมูบานกลางน้ํา  

ผานชมพระราชวัง Istana Nurul Isman - ชมลิงจมูกยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนทมารเก็ต 

10.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน  4 ประตู 9 เคานเตอร U 
เช็คอินกรุปของสายการบิน รอยัล บรูไน โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร  ให
การตอนรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น. นําทานเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน 
เที่ยวบินท่ี  BI514  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที) 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน  Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาทองถ่ิน
เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง  (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเปนเวลาทองถ่ิน) 

 จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนทมารเก็ต ให
ทานไดเลือกซ้ือ ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทา,เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 

 
วันที2่ 

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ Royal Regalia - มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien - หมูบานกลางน้ํา - ลองเรือชมลิงจมูกยาว    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางข้ึนในโอกาสฉลอง 

25 ป แหงการครองราชยของสุลตานองคปจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเปนมัสยิด
แหงชาติของบรูไน และมีสถาปตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุใน
การกอสรางและตกแตงมาจากท่ัวโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอ
เลียรทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เร่ิมกอสรางในป 
1987 แลวเสร็จในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง,
โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางข้ึน 29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเปนเกียรติแก 
องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัด
เดาละห ซ่ึงเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจุบันของบรูไน  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจ
กลางเมือง บันดารเสรีเบกาวัน สรางข้ึนโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเปน
มัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเปนพระ
ราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแตง
ดวยหินออนและกระเบ้ืองสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนตขอ
พร และยังใชเปนเวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน มัสยิดแหงน้ีเปนการผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนานนามวา มินิ 
ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดานหนา
ของมัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเปน
จุดเดนอีกประการหน่ึง มัสยิดแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซ่ึงเปน
สัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 แหงบรูไน และขาวของเคร่ืองใชขององค
สุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยและเคร่ือง
บรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ที่ถวายแดองค
สุลตานแหงบรูไน   จากน้ันนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer 
หมูบานกลางน้ําท่ีใหญที่สุดในโลก ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน เปนหมูบานกลางน้ําท่ี
มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบปลูกสราง
อยูบนเสาค้ํายันและเช่ือมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง บานพักอาศัย, 
มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบันหมูบานแหง
น้ีมีประชากรกวาสามหม่ืนคนคิดเปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเปน
สถานท่ีที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรางความประทับใจใหแก
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี  ลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เปนลิงท่ีมีมีจมูกใหญและย่ืน
ยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เปนลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน 
โดยจะอาศัยอยูในป�าชายเลนหรือป�าติดริมแมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Wafa Hotel หรือเทียบเทา,เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 

 

วันที่ 3 
Tamu Market - ผานชมพระราชวังสุลตาน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ 
Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime 
- ชอปปم�งยายาซันคอมเพล็กซ-บรูไน-กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
จากน้ันชม Tamu Market  นําทานสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเชาชม
วิถีชีวิตของชาวบรูไน จากน้ันนําทานผานชม พระราชวัง Istana Nurul Iman 
พระราชวังท่ีใหญที่สุดในโลก เปนที่ประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ สราง



 

 

ข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 
ตารางฟุต ประกอบไปดวย โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, หองน้ํา 257 หอง 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน 5 สระ คอกมาติด
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับมาเพ่ือแขงโปโลขององคสุลตานจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถ
ขนาดจุ 110 คัน หองจัดงานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึง 4,000 คน และสุเหราท่ีจุคนได 
1,500 คน พระราชวังแหงน้ียังเปนที่เก็บเหลาบรรดารถหรูท่ีพระองคสะสมอีกดวย  
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ Malay Technology ชมการจําลองรูปแบบการใชชีวิต 
และจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชในอดีตของชาวบรูไน จากน้ันนําทานชม Brunei’s Arts 
and Handicraft ใหทานไดชมศิลปะการทอผาโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีต
สวยงาม แมวาปจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญข้ึนมาก แตคนบรูไนก็ยังอนุรักษศิลปะการทอ
ผาท่ีเปนเอกลักษณของชาติเอาไวและมีการจัดการเรียนการสอนทอผาขึ้นในท่ีน้ีดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากน้ันนําทานชมพิพิธภัณฑ Brunei Maritime ซ่ึงทานจะไดรับชมเสนทางการ

ลองเรือ ขนสินคา วัตถุโบราณของจีน เวียดนาม และไทย อาทิเชน ภาชนะกระเบ้ือง
เคลือบ หมอ ไหเปนตน เพ่ือนํามาแลกเปล่ียนกับสินคาทองถ่ินของประเทศบรูไนอาทิ
เชน เคร่ืองเทศ เคร่ืองหวาย  แป�งสาคู เปนตน และใหทานไดทราบถึงประวัติ
ความสัมพันธอันยาวนานของประเทศบรูไนกับนานาประเทศ จากน้ันใหทานอิสระชอป
ปم�งท่ี ยายาซัน คอมเพล็กซ เปนแหลงช็อปปم�งที่สําคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินคา
พ้ืนเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเคร่ืองประดับราคาแพง  หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสูสนามบิน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย   

18.40 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินท่ี 
BI519  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี : 28-30 มิ.ย. 
62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 



 

 

วันท่ี : 19-21 ก.ค. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 
วันท่ี : 23-25 ส.ค. 
62 15,900 15,900 14,900 3,900 7,900 
วันท่ี : 13-15 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 3,900 7,900 
วันท่ี : 11-13 ต.ค. 62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 
วันท่ี : 15-17 พ.ย. 
62 16,900 16,900 15,900 3,900 8,900 
วันท่ี : 13-15 ธ.ค. 62 18,900 18,900 17,900 4,900 8,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 15 USD/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 



 

 

    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  



 

 

8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 15 USD/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 


