Brunei (Unseen) 3 Days 2 Nights (BI)

บรูไน ไฮโซ 3 วัน 2 คืน

กําหนดการเดินทาง

ราคาท่ านละ

***29,900 / บาท***

3 – 5 ธ.ค.61
7 – 9 ธ.ค.61
14 – 16 ธ.ค.61
TBA
*** พักโรงแรม The Empire 5* ดีทสุี ดในประเทศบรู ไน***

จุดเด่ นของเรา
ทัวร์ ของเราเป็ นทัวร์ จดั เอง เต็มรูปแบบ เราตังใจเลือก จากประสบการณ์การนําทัวร์ กว่า 10 ปี กับการเป็ นหัวหน้ าทัวร์ ของ คุณวีรยุทธ
ชาวหนองแขม (ผู้บริ หาร) ทริ ปนีเราเลือกพัก 5 ดาว ให้
ใ ทา่ นได้ มีเวลาดืมดํากับโรงแรมทีทีดีทีสุดในประเทศบรูไน / อาหารคัดสรรอย่างดี มี
Seafood และ กุ้ง Lobster ให้ รับประทาน / มีนําดืมให้ ทกุ วัน / รวมทิปพนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า และ ภัตตาคาร ตาม
มาตรฐานสากล
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วันแรก (1)

กรุ งเทพฯ - บันดาร์ เสรี เบกาวัน (บรูไน)

11.30 น.

คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ ของสายการบิน โรยัลบรูไน
( BI ) หมายเลข U แถวที 15 (ใช้ ประตูทางเข้ าที 9 - 10) พร้ อมพบเจ้ าหน้ าที บริ ษัท ฯ ให้ การต้ อนรับ

13.30 น.

ออกเดินทางสูประเทศบรู
ป่ ระเทศบรูไน โดยเทียวบินที BI 514 (ใช้ เวลาบิน 2 ชัวโมง 50 นาที)

17.15 น.

ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม / เดินทางสูโ่ รงแรมเพือ Check
In และ ให้ ทา่ นได้ ชมความหรูหรา ของโรงแรม The Empire Country Club ระดับ 5 ดาว+

18.00 น.

นําท่านไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม (เมนู
เมนูขึนอยู่แต่ ช่วงเวลา
งเวลา)
เข้ าพักทีโรงแรม The Empire Hotel & Country Club (Superior room) พัก 2 คืน

วันทีสอง (2) พระราชวังหลังคาทองคํา – มัสยิดหลังคาทองคํา – พิพธิ ภัณฑ์ โรยัลเรกกาเลีย –
มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน - ล่ องเรื อชมหมู่บ้านกลางนํากักัมปงไอเยอร์ – ตลาดกลางคืน
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านชมเมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน ผ่านชม และ แวะถ่ายรู ปกับความอลังการของ พระราชวัง
หลังคาทองคํา อิสตาน่ า นูรูล อิมาน (Istana Nurul Iman) ซึงเป็ นทีประทับขององค์สลุ ต่านและพระ
ราชวงศ์ อีกทังยังเป็ น ”ทํทําเนียบรัฐบาล”ด้
บาล วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้ อง สร้ างอยู่บนพืนที 300 เอเคอร์
โรงรถมีทีจอดรถกว่า 350 คัน
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นําท่านชม มัสยิดทองคํา (Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque) เป็ นมัสยิคทีสง่างาม และศักดิสิทธิของ
ชาวบรู ไน ทีใช้ งบประมาณในการสร้ างมหาศาล โดยมีการนําเข้ าวัสดุการก่อสร้ าง และตบแต่งจากทัวทุก
มุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี แกรนิตจากเซียงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้ าต่างจากอังกฤษ และพรมชันหนึง
จากเบลเยียมและซาอุดิอารเบี
อารเบีย เริ มก่อสร้ างในปี 1987 และสร้ างเสร็ จในปี 1994 ใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 7 ปี
เป็ นสุเหร่ าที มี ห้องสวดมนต์ 2 ห้ องแยกชายและหญิ ง บันไดทางขึนแต่ละชันจะมี 29 ขัน ห้ องละหมาด
ด้ า นบนตกแต่ง อย่ า งวิ จิ ต รด้ ว ยพรมสี เ หลื อ งทองดูส ว่ า งไสว ที กลางห้ อ งมี แ ชนเดอเลี ย ร์ อันให
ใหญ่ จ าก
ออสเตรี ย หนักถึ ง 3.5 ตันประดับอยู่ / นํ า ท่านชม พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ โรยั ลเรกกาเลี ย (Royal

Regalia

Museum) พิพิธภัณฑ์ทีได้ รับการโหวตจาก 8 ประเทศในอาเซียนว่า เป็ น พิพิธภัณฑ์ทีน่าชมทีสุด เป็ นทีซึง
รวบรวมประวัติส่วนพระองค์ ข้ าวของเครื องใช้ ขององค์สุลต่านปั จจุบนั อาทิ เครื องทรงทองคําในวันขึน
ครองราชย์และเครื องบรรณาการจากผู้นําประเทศต่างๆ,
งๆ มงกุฎทองคํา, เครื องร
องราชย์ทีท่านได้ มา ฯลฯ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนู กุ้ง Lobster และ หอย เป๋าฮือ
ชม มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน ( Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque )มัสยิดเก่าแก่อนั เป็ นทีเคารพ
สักการะของ ชาวบรู ไน ตังอยู่ใจกลางกรุ งบันดาร์ เสรี เบกาวัน มัสยิดหลังนีออกแบบและดําเนินการสร้ าง
โดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดินที 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบนั และสร้ างเสร็ จในปี คค.ศ. 1958
พระองค์ท รง ได้ รั บการยกย่ อ งว่ าเป็ นสถาปนิก สมัย ใหม่ ข องบรู ไ น มัส ยิ ดดนี มี ความงดงามจนได้ ชื อว่ า
“มินิทชั มาฮาล” / จากนันนําท่าน

ล่ องเรื อชม กัมปงไอเยอร์ ( Kampong Ayer )หมู่บ้านกลางนําทีใหญ่

ที สุดในโลก ชมศิลปะการสร้ างบ้ านเรื อน นับพันบริ เวณปากแม่นําบรู ไน และการคมนาคมอันแปลกตา
พร้ อมรั บประทานของว่าง อันเป็ นขนมท้ องถิน และนํ าชา ชาวยุโรปในยุคแรกที เข้ ามาที บรู ไน เรี ยกขาน
หมู่บ้านกลางนํานีว่า เวนิซแห่งตะวันออก มีบ้าน แบบพืนเมืองปลูกสร้ างไว้ มากมาย หมู่บ้านกลางนํานีก็มี
สาธารณูปโภคครบครั น ทังโรงเรี ยน สถานี อนามัย สถานีตํารวจ ร้ านค้ า และอีกจิปาถะที ทําให้ กัมปง เอ
เยอร์ มีเสน่ห์และน่าพิสมัยต่
ยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
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18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืนเมือง เมนู Seafood (ปลา / กุ้ง / หอย / ปลาหมึก) หลังอาหาร
นําท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนที ตลาดกลางคืนกาดง ( Gadong Night Market ) ให้ ทา่ นได้ เลือกซือ
และชิม ขนม และ อาหารท้ องถินของบรูไนตามอัธยาศัย
เข้ าพักทีโรงแรม The Empire Hotel & Country Club

วันทีสาม (3) ฟรี อิสระครึงวัน ในโรงแรมสุดหรู - ช้ อปปิ ง – กรุ งเทพฯ
08.00 น.

12.00 น.
15.30 น.
18.15 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
ตืนสายๆ สบายๆ ให้ สมกับการมาพักผ่อน ท่านจะเพลิ
เพลิดเพลินกับสิงอํานวยความสะดวกต่างๆมากมายของ
โรงแรมทีพักอันหรู หรา เช่น ว่ายนํา (ควรเตรี ยมชุดว่ายนําไปด้ วย) ตีเทนนิส ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิง หรื อ เล่น
กอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมซึงออกแบบโดยแจ็กนิคลอส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ตาคาร
Buffet
จากนันพาท่านไปช้ อปปิ งในห้ าง เดอะมอลล์ ช้ อปปิ ง คอมเพล็กซ์ (The
The Mall Shopping Complex
Complex)
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินบรูไน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ. โดยเทียวบินที BI 517
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ.
เทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

“แค่
แค่คณ
ุ เปิ ด โลกคุณก็เปลียน”
ยน
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อัตราค่ าบริการ (บาท)
กําหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มมีีเตียงเสริม

พักเดียว
จ่ ายเพิม

3 – 5 ธ.ค.61

29,900
,900

27,900

25
25,900

7,000

7 – 9 ธ.ค.61
14 – 16 ธ.ค.61

29,900
,900
29,900
,900

27,900
27,900

25
25,900
25
25,900

7,000
7,000

*** ราคานีใช้ สาํ หรั บคณะเดินทางขันตํา 15 ท่ าน***
เงือนไขการจอง : ชําระเงินท่ านละ 8,000 บาท หลังจากทีจอง ส่ วนทีเหลือชําระก่ อนการเดินทาง 30 วัน
อัตรานีรวม
- ค่าตัวเครื องบินไป-กลั
กลับ ชันประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
- ค่าภาษี สนามบินทีกรุงเทพฯ และบรูไน
- ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
- ค่านําเทียวชมสถานทีต่างๆทีระบุในรายการ
- ค่าทีพัก 2 คืน 2 ท่านต่อห้
อห้ อง ณ โรงแรมตามรายการ (The Empire hotel)
- ค่าบริ การมัคคุเทศก์ทีคอยดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบนําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการท่องเทียวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
- มีนําดืมบนรถให้
อัตรานีไม่ รวม
- ค่านําหนักเกินจากสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด ค่าเครื องดืมพิเศษนอกเหนือจากรายการ
- ภาษี มลู ค่าเพิม 7 เปอร์ เซ็นต์ , ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
- สินนําใจสําหรับหัวหน้ าทัวร์ ไทย
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หมายเหตุ
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนนอกเหนือจาก
ความควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น กรณีถกู ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะคืนค่าบริ การทังหมด
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีคา่ ธรรมเนี
ธรรมเนียมสายการบินเพิมขึน หรื ออัตราแลกเปลียนเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
- รายการท่องเทียวอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จดั โดยยึดถือตาม
สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
- กรณีทีท่านไม่ได้ ท่องเทียวพร้ อมคณะ หรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็ นการสละสิทธิเรี ยกร้ องเงินค่าบริ การส่วนทีขาด
จากบริ ษัทฯ
- ในกรณีทีมีผ้ จู องทัวร์ ไม่ถึง 15 ท่าน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง
- การสํารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมือบริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจําทีนังละ 5,000 บาท โดยส่วนทีเหลือ ชําระก่อนเดินทาง 15
วัน
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย 5,000 บาทต่อทีนัง,
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ , ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7
วันหรื อน้ อยกว่านัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ
นสิทธิในการคืนเงิน

414/138

หมูบ่ ้ านรื นฤดี 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

www.apollo-tours.com

Line : @apollotour

Facebook : apollotourpage

Tel.02--108-8851-2
Instagram : tour.apollo
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