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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

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

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินท่ี BI 514 
** กรุณาเตรียม Overnight Bag ส าหรับใส่เสื้อผ้า และสัมภาระที่จ าเป็น ในวันแรกของการเดินทาง 
และ วันที่ 5 ของเดินทาง(ขาออกจากเกาหลี) โดยจะต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจากทางเราจะ
ด าเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ Check Through ท่านสามารถน าของเหลว อาทิ โฟมล้างหน้า ครีม
อาบน้ า เจล เคร่ืองส าอาง พกติดตัวได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้างบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุปริมาณให้
ชัดเจน) ** 

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

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
 
 พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางชม มัสยิดทองค า Jame Ar’Hassanil 
Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
มัสยิดแห่งนี้ถือว่า เป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี 
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่
ว่าจะเป็นโมเสดท่ีประกอบอยูด้านนอกทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น หินอ่อนสี
ขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเย่ียมจากเซี่ยงไฮ้ 
โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่ส าคัญยอดโดมใช้แผ่นทองค า
แท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองค านี้อย่าง
ทั่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานา

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

DAY 2      ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน – มัสยิดทองค า – พระราชวังหลังคาทองค า- 
            ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน                                                     (B/L/-)  



 

พรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองค าสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อ
หนึ่งว่า "มัสยิดทองค า"  
หมายเหตุ : มัสยิดทองค าเป็นสถานท่ีส าคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขน
กุด และกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ  
แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองค า พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้ง
เป็นสถานท่ีท าการของท าเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์
และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองค าสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มี
โรงรถขนาดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน   
   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
 ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน    
15.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินท่ี BI 651 
21.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
  
  พักที่ INCHEON YEONGJONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน น าท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ีข้าม
 ฟาก เพ่ือข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งส าหรับ
 คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละคร
 เกาหลี  Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่าน
 สามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง สวนสน ที่ สู ง เ สี ย ด ฟ้ า เ พ่ื อ ช ม 
บรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรน าท่านกลับฝั่ง 
  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเล่ืองชื่อแห่ง
เมืองซุนซอน น าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี น าผักกาดเขียวมาห่อ
รับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยน าข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมา
ผัดรวมกัน 

DAY 3     เกาะนามิ – อิสระเล่นสกีตามฮัธยาศัย – ซูวอน – ไร่สตรอว์เบอร์รี                         (B/L/D)      



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่มีความสงบ อัดแน่นไป
ด้วยความเป็นธรรมชาติที่เป็นหุบเขา และสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธ์ิ รวมทั้ง
วิวทิวทัศน์ของหิมะที่เรียงรายอยู่รอบๆ รีสอร์ท อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี (กรุณาเตรียมถุงมือ 
ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกันน้ ากันลม) อิสระถ่ายรูปอย่าง
เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ ซึ่งทางรีสอร์ทยังมีหลากหลาย
บริการอื่นๆ ไว้ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกี เช่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนว์สเลด และกระเช้าลิฟท์ ค่าเช่าอุปกรณ์สกีอยู่ที่ 50,000 
วอน, สโนบอร์ด ประมาณ 30,000 - 40,000 วอน/เช็ต, สโนสเลคประมาณ 12,000 วอน/เซ็ต, 
กระเช้าลิฟต์ส าหรับท่านท่ีเล่นสกีครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอน/ท่าน ท่านสามารถฝากไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร 
ซึ่งไม่รวมในราคาทัวร์ ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามที่ไกด์น าเที่ยวอีกครั้ง)  

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองยงอิน เพ่ือเดินทางไปยัง ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ให้

ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์ร่ีสดๆ  หวานฉ่ าขนาดผึ้ง ยังรุมตอม เพาะปลูกวิธี 
ORGANIC ผลสตรอว์เบอร์ร่ีของเกาหลีจะมีขนาดใหญ่สีแดงสดใสกล่ินหอม 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อกลับมาเป็นของฝากคนที่รักในราคาย่อมเยา 
และผลผลิตมีความสดใหม่ได้อีกด้วย (การออกผลของสตรอว์เบอร์ร่ีข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ และฤดูกาล บางช่วงเวลาการเดินทาง ผลสตรอว์เบอร์ร่ีอาจจะยังไม่มี)   

 
ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ (Osam Bulgogi) หน้าตาใกล้เคียงกับสุกี้แห้งบ้าน

เรา คือจะมีส่วนประกอบหลักเป็น วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะ ซึ่งมีน้ าซุปรสชาติ
ออกหวาน ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกและน้ าซุปเหลือขลุกคลิก ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นน าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ 

ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และ สนุกกับ
เครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์, รถไฟเหาะ, หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็ม
สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม -  

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



 

 เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกาลหรือ
ช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน 
(Summer Splash) ในเดือนสิงหาคม, เทศกาลฮาลาวีน (Happy 
Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายปี ก็มี
การตกแต่ งประดับไฟให้ต้นคริสต์มาส พร้อมจัดขบวนพาเหรด 
Christmas Holiday Fantasy ในเดือนมกราคม - เดือน
กุมภาพันธ์ ก็มีเทศกาลหิมะ และการเล่นเล่ือนหิมะ  

  สนุกกับเครื่องเล่น และชมการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จ ากัดจ านวนรอบ 
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างคาลบี้ (Pork Kalbi) มีรสชาติออกหวาน นุ่มและ

กลมกล่อม น าเนื้อหมูส่วนท่ีติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนท่ีเหมาะสม และอร่อยที่สุด) ย่างเป็นสเต็กบนเตา
ถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้ม
หมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) และเครื่องเคียงที่ชอบและข้าวสวยร้อนๆตามความชอบ มีบริการเครื่องเคียงต่างๆ  

 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงท าให้เมืองนี้เป็นจุด

ศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ 
  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ 

กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์
น้ าแร่ช่วยยกกระชับใบหน้า ให้ใยหน้าของคุณดูอ่อนกว่าวัย กระจ่างใสภายใน 14 วัน , DEWINS SNAIL 
MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทากส าหรับช่วยฟื้นฟูผิว สมานแผลรอยหลุมสิว เติมเต็มความ
ยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ 

  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา 
 และความผูกผันท่ีชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทั้ง สวม
 ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี และสามารถน าคิมบับฝีมือของท่านกลับไปรับประทานได้อีกด้วย 

   จากนั้นน าท่าน ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บน
 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น  
 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือ
 ระดับน้ าทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบ
 รอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ 
 (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์)  

  จากนั้น ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อ
ข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ 
มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และ



 

ดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก 
เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ  

 
ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของ

คาบสมุทรเกาหลี ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ 
  
  พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  
 น าท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 
เมล็ดของพันธ์ุฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 

  จากนั้นน าท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกน ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ในต ารายา
 แผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยท าให้
 จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ ม
 ประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง 

 น าท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างข้ึนใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 
600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่น
เข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกท าลายข้ึนมาใหม่ใน
ต าแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ า “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคย
เป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง  

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม ลักษณะเป็นซุปใส่เนื้อไก่ ซึ่งภายในเนื้อไก่จะยัดไส้
เคร่ืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น รับประทาน
พร้อมกับเครื่องเคียง อาทิ เส้นแป้งลักษณะคล้ายเส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า เกลือ  

 

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



 

บ่าย  น าท่านชม หมู่บ้านบุคชอนฮันอก ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก 
เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปัจจุบันสองข้างทางคุณจะได้
สัมผัสกล่ินอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
บ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์   

  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, 
 กระเป๋า, เครื่องส าอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ 

  จากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง 
 หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการ ทราบว่าแฟชั่นของ
 เกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียง
 ดงแห่งนี้ เพ่ือพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี 
 เครื่องส าอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
 THEFACESHOP,MISSHA,ROJUKISS,LANEIGE 
 หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งสินค้าที่น้ีจะมีราคาถูกกว่า
 ที่เมืองไทย 2-3 เท่า  

 
ค่ า   อิสระอาหารค่ า เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้ง 

  
  พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  
 น าทุกท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาเก็ต ที่มีการจ าหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ 
 ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
 หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบ็โปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง (มามา่
 เกาหลี) เป็นต้น 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
12.35  น.    เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินท่ี BI 652 
16.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน   
18.40 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินท่ี BI 519 
20.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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



 

*********************************** 

อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 
(จ่ายเพิ่ม) 

วันท่ี 7-12 ธันวาคม 62 21,900.- 7,000.- 

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63 27,900.- 9,000.- 
วันท่ี 8-13 กุมภาพันธ์ 63 21,900.- 7,000.- 

วธิีการช าระเงนิ  ช าระค่ามดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
ทางเราไม่สามารถจองทีน่ัง่แบบเจาะจงได้ เนือ่งจากเปน็ตัว๋กรุป๊ 

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อส ารองท่ีนั่ง (หนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6 เดือนขึน้ไป) 
 ค่ามัดจ าทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท าการจอง และค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Royal Brunei เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – อินชอน 
– บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ  (ตั๋วกรุ๊ป)  
 น้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง  
สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม  สามารถถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม  
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
 เข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 พาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
 น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจ านวนส าหรับผู้ที่มีอายุ1 – 80 ปี กรณีมีอายุมากกว่า 80 ข้ึนไปทางบริษัท
ประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได้จากบริษัทที่ท่านไว้วางใจ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ  



 

 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท 
     (ทางเจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊ ขออนญุาตเกบ็คา่ทปิ ทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้    
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ท าการหรือก่อนหน้านั้น  
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการหรือก่อนหน้านั้น จึงจะท าการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรง หรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 
 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ  จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบิน และที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม)  
2. ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศ
ไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิด ชอบใน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่ทางประเทศนั้น ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกกรณี หรือต้องรอ
กลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง และ
สายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกเข้าไป
สัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ 
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ , มังสวิรัติ, 
อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์ 


