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เดนิทางวนัที ่25 -  30 กรกฎาคม 2561
จ านวน 6 วนั 4 คนื 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ Royal Brunei โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
ดา้นสมัภาระเชค็อนิ 
20.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศบรไูน โดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 520 

00.30 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 1 ชม. 
กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้ 

 จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
 พกัที ่WAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

DAY 1         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                                                 (-/-/-) 

DAY 2         ทา่อากาศยานบนัดารเ์สรเีบกาวนั- มสัยดิทองค า – พระราชวงัหลงัคาทองค า  
                 ทา่อากาศยานอนิชอน                                                                                 (B/L/-)  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางชม  มสัยดิทองค า ทีอ่ยู่ในเมอืงหลวงกรุงบนัดารเ์สรเีบกาวนั มสัยดิแหง่
นี้ ถือว่า เ ป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก 
สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นแบบอิสลามมกิซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี 
โดยสถาปนิกชาวอติาล ีวสัดุทุกชิน้เป็นวสัดุทีค่ดัสรรมาเป็น
อย่างด ีไม่ว่าจะเป็นหนิอ่อนสขีาวจากอติาล ีหนิแกรนิตเนื้อ
แขง็ชัน้เยีย่มจากเซี่ยงไฮ้ โคมระยา้ครสิตลัจากองักฤษ พรม
เสน้ใยพเิศษจากซาอุดอีาระเบยี และทีส่ าคญัยอดโดมใชแ้ผ่น
ทองค าแทถ้งึ 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมสัยดิ 52 เมตร เรยีกว่าสูงพอทีจ่ะใหค้นในเมอืงเห็น
โดมทองค านี้อย่างทัว่ถงึ ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมอืงก็ตาม การตกแต่งรอบมสัยดิก็เตม็
ไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ และไมด้อกนานาพรรณ รวมถงึทะเลสาบขนาดยอ่มๆ และในทะเลสาบก็
มเีรอืหลวง Mahligai ลอยล าอยู่ด้านหน้า กล่าวกนัว่าเรอืล านี้ยงัใช้เป็นเวทีประกวดการอ่าน
คมัภรีอ์ลักุรอาน อกีดว้ย มสัยดินี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัอกีชื่อหน่ึงวา่ "มสัยดิทองค า"  เน่ืองจากจุดเด่น
บนโดมทีใ่ชท้องค าถงึ 3 ล้าน 3 แสนแผ่น (วนัพฤหสับด ีและวนัศุกร์ หรอืวนัส าคญัทางศาสนา 
มสัยดิจะไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชมได)้    
หมายเหตุ : มสัยดิทองค าเป็นสถานทีส่ าคญัของศาสนาอสิลาม ขอความกรุณาแตง่กายใหสุ้ภาพ 
งดใสเ่สือ้แขนกุด และกางเกงขาสัน้  
แวะถา่ยรปู พระราชวงัหลงัคาทองค า พระราชวงัทีป่ระทบั
ขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทัง้เป็น
สถานที่ท าการของท าเนียบรฐับาลอีกด้วย พระราชวัง 
Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และ
บรูไนเข้าด้วยกนั มโีดมทองค าสูงโปร่งเป็นลกัษณะเด่น 
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆ ถงึ 1,788 หอ้ง มโีรงรถขนาด
ใหญ่ทีม่ชีอ่งจอดรถกวา่ 350 คนั   
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั    
15.15 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหล ีโดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 651 
21.35 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน   ประเทศเกาหล ี(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม. กรุณา

ปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้ 

 ตอ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
  พกัที ่INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเข้าชม อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึ้นช่วงปี
เดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็น
พื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั ้นคือราชวงศ์ชิง (Ching 
Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจาก
เมอืงจนี แตใ่นปัจจุบนัรา้นสว่นใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้่า
คนรุ่นปัจจุบนัในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที ่2 หรอื 3 แล้ว แต่ก็ยงัเป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่ ี
กลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีสุ่ด แลว้ยา่นน้ียงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

 ตอ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนิยาย ถกูตกแตง่ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้น
แสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนิยาย มนีิยายโดง่ดงัหลายเรื่อง อาท ิสโนวไ์วทก์บัคน
แคระทัง้ 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้าน
แหง่นี้เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัใหก้บัหมูบ่า้น เพราะใน
อดตีผูค้นยา้ยออกจากเมอืงนี้ไปท างานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมูบ่า้นเงยีบเหงาลงไป 

DAY 3         อนิชอน ไชน่าทาวน์  - หมู่บา้นเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ -  COSMETIC OUTLET 
                  ตลาดทงแดมุน -  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA                                        (B/L/D)      
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูทคัคาลบ ีหรอื ไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหาร
เลื่องชื่อแห่งเมอืงซุนซอน น าไก่บารบ์คีวิ ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆ ผดัรวมกบัซอสแบบ
เกาหลี น าผกักาดเขยีวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคมึหรือข้าว
ผดัทคัคาลบ ีโดยน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกนั            

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดสินีย ์แลนดเ์กาหล ีโดยมบีรษิทั
ซมัซุงเป็นเจา้ของ ทา่นจะไดน้ัง่กระเชา้ลฟิต ์และทอ่งไปกบัโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก และ สนุกกบั
เครื่องเล่นนานาชนิด อาท ิสเปสร ์รถไฟเหาะ หนอน สะบดั ชม
สวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรัง่อวดสสีนัเตม็สวน (ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็น สวนดอกทวิลปิ, 

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถุินายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวน
ดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรม และการแสดง
ตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 
น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่าน
ได้เลือกซื้อ กลบัไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ ครมีน ้าแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมอืงไทยเกือบ
เทา่ตวัและบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 
จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน  ทีต่ลาดแห่งนี้ ท่านสามารถซื้อขา้วของ และต่อราคาได้
อย่างสนุกสนาน เพราะมรีา้นคา้ต่างๆ มากมาย ตัง้อยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมี
แสงสแีละดนตรตีลอดคนื สนิคา้ทีม่มีากทีสุ่ดในตลาดนี้ คอื เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง 
ชุดสุภาพสตรแีละเดก็ เครื่องนอน เครื่องใชใ้นบา้น รองเทา้ เครื่องกฬีา ฯลฯ 
 จากนัน้น าท่านชม ตกึ DDP หรอื DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส าหรบัจดั
แสดงงานศิลปะ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ในยามค ่าคนืไดอ้กีดว้ย 
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***ทัง้นี้การจดัแสดงขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 
ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู หรอืสุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืง

ของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีซึง่มลีกัษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ 
 พกัที ่SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว  
 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าทา่นชม ศูนยน์ ้ามนัสนแขม็แดง ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสนทีม่สีรรพคุณชว่ยบ ารุง

รา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในรา่งกาย  
 น าทุกท่านเยีย่มชม ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ถูกน ามาใชเ้พื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานกว่า  2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ย
เสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงั โดย
สว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพ
ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดย
องคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรบัผูท้ีค่ านึงถงึสุขภาพในปัจจุบนั 

 จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อก หรอื พระราชวงัตะวนัออก ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของ
พระราชวงัคยองบก เริม่สร้างครัง้แรกในปี 1405 ในสมยั
พระเจา้แทจง เพื่อใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิใ์นราชวงศโ์ช
ซอนและสถานทีว่่าราชการ พระราชวงัชางด๊อกกุงไดช้ื่อวา่
เป็นพระราชวงัทีส่วยงามทีสุ่ดของเกาหล ีส่วนตวัต าหนกัที่
เห็นในปัจจุบันนัน้ได้ร ับการบูรณะใหม่หลังได้ร ับความ
เสยีหายจากอคัคภียัและสงคราม 

DAY 4         ศูนยน์ ้ามนัสนแขม็แดง – ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ี– พระราชวงัชางด๊อก  
                 หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก - โซล ทาวเวอร ์– ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – ตลาดเมยีงดง   (B/L/-)  
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กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู หมูย่างเกาหลี  ต้นต ารบัอาหารเลื่องชื่อของ
ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้
ตดัชิน้พอค า ทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คล้ายเมีย่งค า 
แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีมด็โตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

บ่าย  จากนัน้น าทา่นชม  หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก ซึง่ในอดตีเป็นหมูบ่้านทีม่ชีื่อเสยีงโดง่ดงัมาก  เพราะ
เป็นที่อยู่อาศยัของเหล่าบรรดาขุนนางระดบัสูง ปัจจุบนัสองข้างทาง
คุณจะไดส้มัผสักลิน่อายบรรยากาศบ้านเกาหลโีบราณทีย่งัคงอนุรกัษ์
สภาพแวดลอ้มและบา้นเรอืนไวเ้กอืบจะสมบูรณ์   
จากนัน้น าท่านชมววิกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตัง้อยู่บนเขานัม
ซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก สงูถงึ 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล พรอ้ม
ชมทศันียภาพของกรุงโซล และชานเมอืงแบบรอบทศิ หรอืท่านอาจจะ
เลอืกคลอ้งกุญแจคูร่กั ตามความเชื่อกไ็ด ้(ไมร่วมคา่ขึน้ลติฟ์)   
 จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตี้ฟร ีช้อปป้ิงสนิคา้
แบรนด์เนมมากมาย อาท ิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, เครื่องส าอาง, 
กล้องถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้ออย่าง

เตม็ที ่
 หากมเีวลาอสิระใหท้่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สรา้ง

ในสมยัพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจ
กลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ. 1957-1977 ไดม้กีารสรา้งถนนและทางด่วนทบัคลอง และเกดิตกึ
สูงขึน้มากมาย ท าใหน้ ้าในคลองเริม่เน่าเสยีและเตม็ไปดว้ยชุมชนแออดั จนกระทัง่ปี 2002 ไดม้ี
โครงการฟ้ืนฟูคลองโดยสรา้งน ้าพุตลอดแนว มลีานกจิกรรม และมนี ้าตกเป็นแนวกัน้น ้าฝน มี
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ทางเดนิเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้คลองแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของกรุงโซลในปัจจุบนั 

 จากนัน้ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีสุ่ดของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหาก
ทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีง
ดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวยัรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อย่าง ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ซึง่สนิคา้ทีน่ี้จะมรีาคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

ค ่า          อสิระอาหารค ่า  
  พกัที ่SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวตัิ

ความเป็นมา และความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย และใหท้า่นไดเ้รยีนการท าคมิบบั (ขา้ว
หอ่สาหรา่ย) พรอ้มทัง้สวม ชุดฮนับกซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
(กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) และนอกจากนัน้ท่านยงัสามารถน ากิมจิ ฝีมือของท่าน
กลบัไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเยีย่มชม ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ เมลด็ของพนัธุฮ์อ็กเกนี้ ชาวเกาหลรุีน่ใหมน่ิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ยดูแล
ตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา 

DAY 5        พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + สวมชุดฮนับก  – ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเกนาม ู- พลอยอเมทสิ  
                 ฮุนได เอา้ทเ์ลท็ – ซุปเปอรม์าเกต็ – ทา่อากาศยานอนิชอน- อากาศยานบนัดารเ์สรเีบกาวนั                                                                     
                                                                                                                             (B/L/-)  
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 จากนัน้น าทา่นชม พลอยอเมทสิ ซึง่ประเทศเกาหลจีดัวา่เป็นดนิแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่
สุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะ
งามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูบุลโกกิ  หรือเนื้อหมูสดหมักกับซอสและ
เครื่องเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผดักบั กะหล ่าปลสีดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลุกขลกิ
รสชาตอิอกหวานเลก็น้อย พรอ้มกบัเสริฟ์ขา้วสวยและเครื่องเคยีงตา่งๆ  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ฮุนได เอ้าท์เล็ท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจกัรมีรา้น
สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายหลายพนัรา้นคา้ ทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจุใจ 

 จากนัน้น าทุกทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเกต็ ทีม่กีารจ าหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เชน่ สาหรา่ย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหนิ ซีเรยีลช็อกโก ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบ
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิ
เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
22.30 น.  เหนิฟ้าสู ่ประเทศบรไูน โดย สายการบนิ Royal Brunei  เทีย่วบนิที ่BI 652 
 

03.05  น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

 พกัที ่WAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็สมัภาระ และเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั   
10.55 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 513 

DAY 6        กรุงบนัดารเ์สรเีบกาวนั  – ทา่อากาศยานบนัดารเ์สรเีบกาวนั  - กรุงเทพฯ(สุวรรภูม)ิ       (B/-/-)  
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12.40 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
*********************************** 

 
อตัราคา่บรกิาร  

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ** 

 
*** หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาเพิม่ 1,000 บาท ส าหรบักรณีตดักรุ๊ป *** 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
 

 แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพื่อส ารองทีน่ัง่  
    (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ทา่น/หอ้ง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายุต ่ากวา่ 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(มเีตยีง) 

อายุต ่ากวา่ 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

25 – 30 กรกฏาคม 2561 16,900 6,000 

08 – 13 สงิหาคม 2561 16,900 6,000 

26 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2561 16,900 6,000 

10 – 15 ตุลาคม 2561 17,900 6,000 
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 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด ก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

อตัรานีร้วม 
✓ คา่ตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
✓ คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  
    (โหลดได ้ทา่นละไมเ่กนิ 30  กโิลกรมั และไมเ่กนิ 2 ใบ หรอืตามทีส่ายการบนิก าหนด) 
✓ คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษสีนามบนิทุกแหง่   
✓ คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ 
✓ คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)     
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    
✓ คา่อาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบุในราย  
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท   
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบติเิหตุส าหรบัเดก็ทีม่อีายุน้อยกวา่ 2 ปี และผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบรษิทัประกนั
ฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญาฯ) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่
มนิิบาร ์และทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรบัพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริ์ฟ 
พนกังานยกกระเป๋า  
ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตรา
แลกเปลีย่น  
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 คา่ภาษตีา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณทีีลู่กคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่ปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  
 คา่ทปิ พนกังานขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย  
      ทา่นละ 40,000 วอน หรอื 1,200 บาทไทย 
 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด หาก

ไมไ่ดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตอ่เน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรอืก่อนหน้านัน้  

 การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทั ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรอืก่อนหน้านัน้คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่

มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่

ทางบรษิทัจะยงัคงรกัษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้ก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อน

หรอืทอ้งแก่มาก หรอื มเีดก็อายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นักบวช (ก่อนซือ้ทวัร ์จะตอ้ง
แจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงรว่มกนั เพราะเราค านึงถงึความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง)   
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- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พื่อไปท างาน หรอืเพื่อ
การอื่นใดอนัมใิชก่ารทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความ
ตาย อุบตัเิหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การ
ปฏวิตั ิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหก้บัทา่น เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
ในเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิใ์นการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นคา่บรกิารในกรณทีีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋ เครื่องบนิ ภาษเีดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียม
น ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกล้วนัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทวัรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณจี านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้
หรอืสายการบนิแจ้งยกเลกิบนิ ทางบรษิัทจะคนืเงนิค่าทวัร์ให้ท่าน แต่ทางบรษิัทจะขอหกัเงนิค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซี่าของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทาง
จะตอ้งยื่นขอวซี่า) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น การ
ยกเลิกหรอืการล่าช้าของสายการบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต ,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขดั หรอื
สิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของบรษิัทฯ และเจ้าหน้าที่นัน้ๆ ที่จะ
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ส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าใน
กรณใีดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- -   บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการ    เขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ
และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ 
รวมถงึไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทาง
ตวัแทนบรษิทัฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ ๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิชุดนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึ
ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ 
ไม่สามารถยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเ้ดนิทางได ้เมื่อทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชื่อผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว จะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการ
สูญหายของสมัภาระระหว่างการเดินทางแต่จะไม่ร ับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ทอ่งเทีย่วน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอ
คนืค่าบรกิารได้หากท่านไม่ เดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถ
น ามาขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิัทฯได้
ช าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้
ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะ
เปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึ 
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

-  


