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กาํหนดการเดนิทาง  มีนาคม – เมษายน 2562 

จาํนวน 6 วนั 5 คนื 
รายละเอียดการเดนิทาง 

 

10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบิน Royal Brunei โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระเช็คอิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 514 
** กรุณาเตรียม Overnight Bag สําหรับใส่เส้ือผ้า และสัมภาระท่ีจําเป็น ในวันแรกของการเดินทาง 
และ วันที่ 5 ของเดินทาง(ขาออกจากเกาหลี) โดยจะต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจากทางเราจะ
ดําเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ check through ท่านสามารถนําของเหลว อาทิ โฟมล้างหน้า ครีม
อาบน้ํา เจล เครื่องสําอาง พกติดตัวได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้างบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุปริมาณให้
ชัดเจน) ** 

17.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

 จากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
 พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําท่านเดินทางชม มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุง
บันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต 
สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมา
เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้านนอกทั้งหมดมาจาก
ญี่ปุ่น หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้น
เยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้น
ใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่สําคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคําแท้ถึง 3.3 

DAY 1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน                                  (-/-/-)                                 

DAY 2     มัสยิดทองคํา – พระราชวังหลังคาทองคํา - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน                   (B/L/-)                              



 

 

ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคํานี้อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณ
จะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และ
ด้วยเหตุท่ีมัสยิดแห่งนี้มียอดโดมท่ีใช้ทองคําสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทําให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิด
ทองคํา"  
หมายเหตุ : มัสยิดทองคําเป็นสถานที่สําคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เส้ือแขน
กุด และกางเกงขาส้ัน และรองเท้าแตะ  
แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคํา พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้ง
เป็นสถานที่ทําการของทําเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์
และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคําสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มี
โรงรถขนาดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน    
15.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651 
21.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 ต่อจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
  พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจิงดองซา เป็นวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ
(Goryeo) เป็นวัดประจําตระกูลของกษัตริย์ท่ีศาลเจ้าสําหรับเก็บราชวงศ์
โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกัน
ตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผู้ก่อตั้ง
ชาติเกาหลี หลังจากนั้นเดินทางไปที่ อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึ้นช่วงปี
เดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่
พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ชิง (Ching Dynasty) ในอดีต
เคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคน
รุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความ
เป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย 

DAY 3       วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์  – หมู่บ้านเทพนิยาย  – เกาะนามิ                   (B/L/D)      



 

 

 ต่อจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดับ
ประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่ง
เทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7, 
หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่
ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้าง
ความคึกคักให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทํางานในเมืองใหญ่กันมากจนหมู่บ้านเงียบ
เหงาลงไป 

13.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่ง
เมืองซุนซอน นําไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นําผักกาดเขียวมาห่อ
รับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมา
ผัดรวมกับทัคคาลบี    

 
 
บ่าย นํ าท่ าน เดิ นทา ง สู่ เมืองชุนชอน เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือ

เฟอร์รี่ ข้ ามฟาก สู่ เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีกแห่ง
หนึ่งสําหรับ คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่าย
ทําละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว 
ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้สวนสนที่สูงเสียดฟ้า เพื่อสัมผัส
บรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม้ 

 ...ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านกลับฝ่ัง...  
ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟ

สไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ายสุ
กี้หม้อไฟ 
 พักที่ SUWON PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
 
 
 
 
 



 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้น นําท่านสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า  ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น

เจ้าของ ท่านจะได้นั่ง กระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝด คู่แรกของโลก และ สนุก
กับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์  รถไฟเหาะ หนอน 
สะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่ง อวดสีสันเต็มสวน 
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม -  เ ม ษ า ยน 
เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม -  เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 
เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม – เดือน กันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกาลหรือช่วงเทศกาลต่างๆ ก็
จะมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับ บรรยากาศเทศกาลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash) ใน
เดือนสิงหาคม, เทศกาลฮาลาวีน  (Happy Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาสในช่วง
ปลายปี ก็มีการตกแต่งประดับไฟให้ต้น คริสต์มาส พร้อมจัดขบวนพาเหรด Christmas Holiday 
Fantasy ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก็มี เทศกาลหิมะและการเล่นเลื่อนหิมะ ชม กิจกรรมและการ
แสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จํากัดจํานวนรอบ 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี
 ใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นํามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกําลังดี แล้วตัดชิ้นพอคํา ทานกับซอส, 
 กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคําๆ คล้ายเมี่ยงคํา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด 
 พร้อมข้าวสวยร้อนๆ 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทําให้เมืองนี้เป็นจุด
ศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ 

  จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ 
กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์
น้ําแร่ช่วยยกกระชับใบหน้า ให้ใยหน้าของคุณดูอ่อนกว่าวัย กระจ่างใสภายใน 14 วัน , DEWINS SNAIL 
MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทากสําหรับช่วยฟื้นฟูผิว สมานแผลรอยหลุมสิว เติมเต็มความ
ยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ 

DAY 4      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ  
             + ชุดฮันบก – ชมซากุระถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน                    (B/L/D)  



 

 

  จากนั้น นําท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ในตํารายา
 แผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทําให้
 จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
 ประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง 

  จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความ
เป็นมา  และความผูกผันท่ีชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อม
ทั้ง สวม ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไป
เอง) นอกจากนั้นท่านยังสามารถนําคิมบับ ฝีมือของท่านกลับไปรับประทานได้อีกด้วย 

  จากนั้นนําท่าน ผ่านชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึ่งกําลังบานอยู่ทั่วเกาหลี ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น
ก็สามารถชมซากุระได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน สองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน 
ละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้ งได้เห็นภาพของคนเกาหลี 
ออกมาปิกนิกตามสวนสาธารณะ ทั้งที่มาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อน 
ทําอาหารมานั่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณ ต้นเดือน จนถึงกลางเดือน
เมษายนเท่านั้น) 

  หมายเหตุ **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขอ
อนุญาตไม่นําท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน** 

 จากนั้นนําท่าน ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บน
 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น   1 
ใน 17 หอคอยเมืองที่ สูงที่ สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนื อ
 ระดับน้ําทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบ
 รอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ 
 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  

จากนั้น ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อ
ราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ
แบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ 
เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ใน
บ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูบิบัมบับ หรือ ข้าวยําเกาหลี โดยอาหารชนิดนี้จะเสิร์ฟมาเป็นชาม
ข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว และ น้ําพริกนอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก 
และเนื้อสัตว์ท่ีหั่นบาง ๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน    



 

 

  พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้น นําท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของ

พันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 นําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณ
เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน 
ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้
ถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็น
ศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริ ย์ 
ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหม่ใน
ตําแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ํา “เคียง
เฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ 
สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
 ดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโตวุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมันฝรั่งทําให้เหนียว
 นุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆการรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น 
 และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองต้องติดใจ 

บ่าย  นําท่านชม หมู่บ้านบุคชอนฮันอก ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนาง
ระดับสูง ปัจจุบันสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศ
บ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้
เกือบจะสมบูรณ์   

  จากนั้นนําท่านชม พลอยอเมทิส ซึ่งประเทศเกาหลีจัดว่าเป็น

DAY 5      ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค                     
             หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง                   (B/L/-)  



 

 

 ดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สี ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ 

  จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, 
 กระเป๋า, เครื่องสําอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ 

 นําทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ํานําสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดง
แห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ 
อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือก
ซื้อ ซึ่งสินค้าที่นี้จะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า  

ค่ํา   อิสระอาหารค่ํา 
  พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทุกท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาเก็ต ที่มีการจําหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ 
 ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
 หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า
 เกาหลี) เป็นต้น 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
11.30  น.    เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652 
16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน   
18.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 519 
20.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*********************************** 
อัตราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเด็ก** 

DAY 6   ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ                                                              
                                                                                             (B/L/-)  



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 
(จ่ายเพิ่ม) 

9-14 มีนาคม 2562 17,900 9,000 
6-11 เมษายน 2562 19,900 9,000 
13-18 เมษายน 2562 23,900 10,000 
20-25 เมษายน 2562 18,900 9,000 

วธิกีารชําระเงิน       ชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท 
** 13-18 เม.ย. 62 ชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท ** 
 
      
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพ่ือสํารองที่นั่ง (หนงัสือเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6 เดอืนขึน้ไป) 
 ค่ามัดจําทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทําการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Royal Brunei เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – อินชอน     
 – บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ  (ตั๋วกรุ๊ป)  
 น้ําหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง  
 สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม  สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม  
 ค่าธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
 เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 อาหารและเครื่องดื่ม ตามท่ีระบุในรายการ  
 พาหนะเดินทางระหว่างนําเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการ 
 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 



 

 

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจํานวนสําหรับผู้ที่มีอายุ1 – 80 ปี กรณีมีอายุมากกว่า 80 ขึ้นไปทางบริษัท
ประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จากบริษัทท่ีท่านไว้วางใจ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ 
   และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน  
 ค่าปรับ สําหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท 
     (ทางเจ้าหน้าที่สง่กรุป๊ ขออนญุาตเกบ็คา่ทปิ ที่สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

 
 


