บันดาร์เสรีเบกาวัน-พระราชวังทองคา-วัดเจิงดองซา-อินชอน-ไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนิยาย
เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ชมซากุระ-โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบก ( 6 วัน 5 คืน)

** กรุ งเทพ - บันดาร์ เสรี เบกาวัน – มัสยิดทองคา – พระราชวังทองคา
** วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บา้ นเทพนิยาย – เกาะนามิ
** สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย
+ คิมบับ + ชุดฮันบก – ชมซากุระถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน
** ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกนามู – พระราชวังเคียงบก
– หมู่บา้ นโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
***🌸เที่ยวซากุระบาน ที่เกาหลี ชมความงาม มัสยิดทองคา ที่ บรู ไน***

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 9-14 มีนำคม 2562
วันที่ 6-11 / 13-18 / 20-25 เมษำยน 2562

วันที่ 1
10.00 น.
13.30 น.

17.15 น.

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – ท่ ำอำกำศยำนบันดำร์ เสรีเบกำวัน
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
Royal Brunei โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 514
** กรุณาเตรียม Overnight Bag สาหรับใส่เสือ้ ผ้า และสัมภาระทีจ่ าเป็นในวันแรกของการเดินทาง และวันที่ 5 ของการ
เดินทาง(ขาออกจากเกาหลี) กรุณาเตรียม Carry-on luggage โดยจะต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจากทางเราจะ
ดาเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ check through ท่านสามารถนาของเหลว อาทิ โฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ า เจล
เครือ่ งสาอาง พกติดตัวได้ชน้ิ ละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้างบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องระบุปริมาณให้ชดั เจน) **
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั
 พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 2

มัสยิดทองคำ – พระรำชวังหลังคำทองคำ - ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah
Mosque ทีอ่ ยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถอื ว่าเป็น
ั
มัสยิดทีส่ วยสุดในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก สถาปตยกรรมที
ใ่ ช้ ได้ระบุวา่ เป็น
แบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อติ าลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิน้ เป็น
วัสดุทคี่ ดั สรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูดา้ นนอกทัง้ หมด
มาจากญี่ปนุ่ หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชัน้
เยีย่ มจากเซีย่ งไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใย
พิเศษจากนิวซีแลนด์ และทีส่ าคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคาแท้ถงึ 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูง
พอทีจ่ ะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคานี้อย่างทั ่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไป
ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และด้วยเหตุทมี่ สั ยิดแห่งนี้มยี อดโดมที่ใช้ทองคาสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทาให้
เป็นทีร่ จู้ กั กันอีกชือ่ หนึ่งว่า "มัสยิดทองคา"
หมายเหตุ : มัสยิดทองคาเป็นสถานทีส่ าคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และ
กางเกงขาสัน้ และรองเท้าแตะ
แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคา พระราชวังทีป่ ระทับขององค์สลุ ต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทัง้ เป็นสถานทีท่ า
การของทาเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดม
ทองคาสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่ทมี่ ชี อ่ งจอดรถกว่า 350 คัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 651
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ต่อจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั
 พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน
15.25 น.
21.45 น.

วันที่ 3
เช้า

13.00 น.

บ่าย

ค่า

วัดเจิงดองซำ – อินชอน ไชน่ ำทำวน์ – หมู่บ้ำนเทพนิยำย – เกำะนำมิ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดเจิงดองซา เป็นวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา
(Jinjongsa) ตัง้ แต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวัดประจาตระกูลของกษัตริย์ทศี่ าลเจ้า
สาหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชือ่ กันว่า
สร้างกันตัง้ แต่ยุคทีส่ ร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทัง้ 3 คนของ Dangun ผูก้ อ่ ตัง้ ชาติ
เกาหลี หลังจากนัน้ เดินทางไปที่ อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึน้ ช่วงปีเดียวกับการเปิ ด
ท่าเรืออินชอน เมือ่ ปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นทีพ่ เิ ศษให้กบั ชาวจีนในยุคนัน้ คือราชวงศ์ชงิ (Ching Dynasty) ในอดีตเคย
ั บนั ร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้วา่ คนรุน่ ปจจุ
ั บนั ในไชน่ า
มีรา้ นขายของประเภทต่างๆ ทีม่ าจากเมืองจีน แต่ในปจจุ
ทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุน่ ที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่กย็ งั เป็นย่านทีม่ รี า้ นอาหารทีม่ กี ลิน่
อายความเป็นจีนอยู่มากทีส่ ุด แล้วย่านนี้ยงั เป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวใน
เกาหลีดว้ ย
ต่อจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดับประดา และ
วาดสีสนั ให้หมูบ่ า้ นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่ า้ นแห่งเทพนิย าย มีนิยายโด่ง
ดังหลายเรือ่ ง อาทิ สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน
,อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมูบ่ า้ นแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เดินทางมาเยีย่ มชมและสร้างความคึกคัก
ให้กบั หมูบ่ า้ น เพราะในอดีตผูค้ นย้ายออกจากเมืองนี้ไปทางานในเมืองใหญ่กนั มากจนหมูบ่ า้ นเงียบเหงาลงไป
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรือไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชือ่ แห่งเมืองซุนซอน นา
ไก่บาร์บคี วิ ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถ
ดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี

นาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟาก สู่
เกาะนามิ สถานทีโ่ รแมนติกอีกแห่งหนึ่งสาหรับ คูร่ กั คูห่ นุ่มสาว ครอบครัว
เพื่อนๆ หนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลี Winter Love Song หรือ
เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้สวนสนทีส่ งู เสียดฟ้า
เพื่อสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้
ั่
...ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านกลับฝง...
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หรือสุกห้ี ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงั ้ แต่
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายสุกห้ี ม้อไฟ
 พักที่ BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกำหลี – พิพิธภัณฑ์ สำหร่ ำย + คิมบับ + ชุดฮันบก – ชมซำกุระ
ถนนยออิโด - โซลทำวเวอร์ – ตลำดทงแดมุน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษทั ซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้
นั ่งกระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของโลก และ สนุกกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด อาทิ
สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ ซึง่ กาลังบานสะพรั ่งอวดสีสนั เต็มสวน (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ เดือน
มีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นสวน
ดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกาล
หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนัน้ ๆ เช่น สีสนั แห่งฤดูรอ้ น (Summer
Splash) ในเดือนสิงหาคม, เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายปี ก็ม ี
การตกแต่งประดับไฟให้ตน้ คริสต์มาส พร้อมจัดขบวนพาเหรด Christmas Holiday Fantasy ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ก็มเี ทศกาลหิมะและการเล่นเลื่อนหิมะ ชม กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่องชือ่ ของประเทศเกาหลี ใต้ เป็นหมูย่างที่
ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิน้ พอคา ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบ
ผักกาดหอมสดห่อเป็นคาๆ คล้ายเมีย่ งคา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทาให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้าน
ต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้งร้านเครือ่ งสาอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝากเป็น
ของทีร่ ะลึก อาทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์น้ าแร่ชว่ ยยกกระชับใบหน้า ให้ใยหน้า
ของคุณดูอ่อนกว่าวัย กระจ่างใสภายใน 14 วัน , DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทากสาหรับช่วย
ฟื้ นฟูผวิ สมานแผลรอยหลุมสิว เติมเต็มความยืดหยุ่นให้กบั ผิวคุณ
จากนัน้ นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน
ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรทีช่ ว่ ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบ และเพิม่
พละกาลัง สรรพคุณทางการแพทย์ชว่ ยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและ
ป้องกันมะเร็ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย ซึง่ ท่านจะได้เรียนรูก้ ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัตคิ วามเป็นมา และ
ความผูกผันทีช่ าวเกาหลีทมี่ ตี ่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทัง้ สวมชุดฮันบก ซึง่ เป็น
ชุดประจาชาติของเกาหลี และถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถนา
คิมบับ ฝี มอื ของท่านกลับไปรับประทานได้อกี ด้วย

บ่าย

ค่า

วันที่ 5

เช้า

จากนัน้ นาท่าน ผ่านชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึง่ กาลังบานอยู่ท ั ่วเกาหลี ไม่ตอ้ งไปถึงญีป่ นุ่ ก็สามารถ
ชมซากุระได้ เพราะไม่วา่ จะเดินทางไปทีไ่ หน สองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน ละลานตา ให้ท่าน
ได้หยิบกล้องขึน้ มาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก อีกทัง้ ได้เห็นภาพของคนเกาหลี ออกมาปิ กนิกตามสวนสาธารณะ
ทัง้ ทีม่ าเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คูร่ กั และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อน ทาอาหารมานั ่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย
(ดอกซากุระจะเริม่ บานประมาณ ต้นเดือน จนถึงกลางเดือนเมษายนเท่านัน้ )
หมายเหตุ **ทัง้ นี้การบานของดอกซากุระขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากดอก
ซากุระไม่บาน ทางบริษทั ขออนุญาตไม่นาท่านไป และไม่มกี ารหักคืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ **
จากนัน้ นาท่าน ชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่บนเขานัมซาน
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมือง
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุง
โซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่าน
อาจจะเลือกคล้องกุญแจคูร่ กั ตามความเชือ่ ก็
ได้ (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ทีต่ ลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่าง
สนุกสนาน เพราะมีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย ตัง้ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน สินค้าที่
มีมากทีส่ ุดในตลาดนี้ คือ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครือ่ งนอน เครือ่ งใช้ในบ้าน รองเท้า
เครือ่ งกีฬา ฯลฯ
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บบิ มั บับ หรือ ข้าวยาเกาหลี โดยอาหารชนิดนี้จะเสิรฟ์ มาเป็นชามข้าวสวยร้อน โรย
หน้าด้วยผักทีผ่ ดั และปรุงรสแล้ว และ น้ าพริกนอกจากนี้ยงั นิยมใส่ไข่ดบิ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ทหี่ ั ่นบาง ๆ
เช่นกัน จากนัน้ คลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีกอ่ นรับประทาน
 พักที่ BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ ฮกเกนำมู – พระรำชวังเคียงบ๊ อค - หมู่บ้ำนโบรำณบุคชอนฮันอก –
พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลำดเมียงดง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ทสี่ กัดจากน้ ามันสน ทีม่ สี รรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในปา่ ลึกบนภูเขา
ทีป่ ราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮอ็ กเกนี้ ชาวเกาหลีรนุ่ ใหม่นิยมนามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
นาท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ทสี่ ดุ
สร้างขึน้ ใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีกอ่ น ภายในพระราชวังแห่งนี้มหี มู่
พระทีน่ ั ่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยทีญ
่ ปี่ นุ่ เข้ามาบุกยึดครอง

กลางวัน

บ่าย

ค่า

ั บนั ได้มกี ารก่อสร้างหมูพ่ ระทีน่ ั ่งทีเ่ คยถูก
ทัง้ ยังเคยเป็นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหาร และเป็นทีป่ ระทับของกษัตริย์ ปจจุ
ทาลายขึน้ มาใหม่ในตาแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กบั พลับพลากลางน้ า “เคียงเฮวรู” ทีซ่ งึ่ เคยเป็นท้องพระโรงออก
งานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิ ดัก ไก่อบซีอวิ๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดังเดิ
้ ม จิม ดักจานใหญ่น้ี
ประกอบด้วยไก่ชน้ิ โตวุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรั ่งทาให้เหนียว นุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับ
ซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆการรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
นาท่านชม หมู่บา้ นบุคชอนฮันอก ซึง่ ในอดีตเป็นหมู่บา้ นทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังมาก
ั บนั สองข้างทางคุณจะได้
เพราะเป็นทีอ่ ยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปจจุ
สัมผัสกลิน่ อายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณทีย่ งั คงอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมและ
บ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์
จากนัน้ นาท่านชม พลอยอเมทิส ซึง่ ประเทศเกาหลีจดั ว่าเป็นดินแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มี
เสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่ มาทาเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, เครือ่ งสาอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่
นาทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี
หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั ่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใด ท่าน
จะต้องมาทีเ่ มียงดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวัยรุน่ อาทิ เสือ้ ผ้าบุรุษ-สตรี
เครือ่ งสาอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีก
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึง่ สินค้าทีน่ ้ีจะมีราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทย 2-3 เท่า
 อิสระอาหารค่า
 พักที่ BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 6

ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต – ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน - ท่ ำอำกำศยำนบันดำร์ เสรี เบกำวัน - กรุงเทพฯ(สุ วรรณภูมิ)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาเก็ต ทีม่ กี ารจาหน่ ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน
ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม
เครือ่ งสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) เป็นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 652
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน
เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 519
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

11.30 น.
16.05 น.
18.15 น.
20.00 น.

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

อัตราค่าบริ การ **ไม่มีราคาเด็ก**
กาหนดวันเดินทาง
9-14 มีนาคม 2562
6-11 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562

ผูใ้ หญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
17,900
19,900
21,900
18,900

พักเดีย่ ว
(จ่ายเพิม่ )
9,000
9,000
10,000
9,000

วิ ธีการชาระเงิ น ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ** 13-18 เม.ย. 62 มัดจา ท่านละ 15,000 บาท **
 ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองทีน่ ั ่ง (หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่ามัดจาทัวร์ บริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันทีท่ าการจอง และค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ขอเก็บทัง้ หมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่ามัดจาทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด สายการบิน Royal Brunei เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – อินชอน – บันดาร์เสรีเบกาวัน
– กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป)
 น้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง
สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครือ่ งบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม สามารถถือขึน้ เครือ่ งได้ 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือ้ เพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 เข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารและเครือ่ งดืม่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 พาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 น้ าดืม่ วันละ 1 ขวด / ท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั เิ หตุจะคุม้ ครองเต็มจานวนสาหรับผูท้ มี่ อี ายุ1 – 80 ปี กรณีมอี ายุมากกว่า 80 ขึน้ ไปทางบริษทั ประกันฯ จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้จากบริษทั ทีท่ ่านไว้วางใจ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม,
ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือ้ เพลิงและภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท

(ทางเจ้าหน้าทีส่ ง่ กรุป๊ ขออนุ ญาตเก็บค่าทิป ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ

