
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

** กรุงเทพ - บนัดาร์เสรีเบกาวนั – มสัยิดทองค า – พระราชวงัทองค า 
** วดัเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์  – หมู่บา้นเทพนิยาย  – เกาะนามิ                    
** สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภณัฑส์าหร่าย  
    + คิมบบั + ชุดฮนับก – ชมซากุระถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน 
** ศูนยส์มุนไพร RED PINE – ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกนามู – พระราชวงัเคียงบก   
    – หมู่บา้นโบราณบุคชอนฮนัอก – พลอยอเมทิส – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

  

***🌸เท่ียวซากุระบาน ท่ีเกาหลี ชมความงาม มสัยิดทองค า ท่ี บรูไน*** 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      

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

 

 
 
 
 
 

บันดาร์เสรีเบกาวัน-พระราชวังทองค า-วัดเจิงดองซา-อินชอน-ไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนิยาย
เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ชมซากุระ-โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบก ( 6 วัน 5 คนื) 



 

 

 

10.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ 
Royal Brunei โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศบรไูน โดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 514 
** กรณุาเตรยีม Overnight Bag ส าหรบัใส่เสือ้ผา้ และสมัภาระทีจ่ าเป็นในวนัแรกของการเดนิทาง และวนัที ่5 ของการ
เดนิทาง(ขาออกจากเกาหล)ี กรณุาเตรยีม Carry-on luggage โดยจะตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กก. เนื่องจากทางเราจะ
ด าเนินการโหลดสมัภาระใหท้่านแบบ check through ท่านสามารถน าของเหลว อาท ิโฟมลา้งหน้า ครมีอาบน ้า เจล 
เครือ่งส าอาง พกตดิตวัไดช้ิน้ละไมเ่กนิ 100 ML. (โดยขา้งบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งระบปุรมิาณใหช้ดัเจน)  ** 

17.15 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 1 ชม. กรณุาปรบันาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
 พกัที ่TIMES HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม มสัยดิทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah 
Mosque ทีอ่ยู่ในเมอืงหลวงกรงุบนัดารเ์สรเีบกาวนั มสัยิดแห่งนี้ถอืวา่เป็น
มสัยดิทีส่วยสุดในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สถาปตัยกรรมทีใ่ช ้ไดร้ะบวุา่เป็น
แบบอสิลามมกิซ์อารต์ สไตล์อติาล ีโดยสถาปนิกชาวอติาล ีวสัดุทุกชิน้เป็น
วสัดทุีค่ดัสรรมาเป็นอย่างดไีมว่่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูดา้นนอกทัง้หมด
มาจากญี่ปุน่ หนิอ่อนสขีาวพราวกระจ่างจากอติาล ีหนิแกรนิตเนื้อแขง็ชัน้
เยีย่มจากเซีย่งไฮ ้โคมระยา้ครสิตลัจากองักฤษและออสเตรยี พรมเสน้ใย
พเิศษจากนิวซแีลนด ์และทีส่ าคญัยอดโดมใชแ้ผน่ทองค าแทถ้งึ 3.3 ลา้นแผน่ ความสงูของมสัยดิ 52 เมตร เรยีกวา่สงู
พอทีจ่ะใหค้นในเมอืงเหน็โดมทองค านี้อย่างทัว่ถงึไมว่่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมอืงกต็าม การตกแต่งรอบมสัยิดกเ็ตม็ไป
ดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ และดว้ยเหตุทีม่สัยดิแห่งนี้มยีอดโดมที่ใชท้องค าสรา้งถงึ 3.3 ลา้นแผน่ จงึท าให้
เป็นทีรู่จ้กักนัอีกชือ่หนึ่งวา่ "มสัยดิทองค า"  
หมายเหตุ : มสัยดิทองค าเป็นสถานทีส่ าคญัของศาสนาอสิลาม ขอความกรุณาแต่งกายใหสุ้ภาพ งดใสเ่สื้อแขนกุด และ
กางเกงขาสัน้ และรองเทา้แตะ  
แวะถ่ายรปู พระราชวงัหลงัคาทองค า พระราชวงัทีป่ระทบัขององคส์ลุต่านประมขุของประเทศบรไูน รวมทัง้เป็นสถานทีท่ า
การของท าเนียบรฐับาลอกีดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศลิปะแบบมาเลย์และบรไูนเขา้ดว้ยกนั มโีดม
ทองค าสงูโปรง่เป็นลกัษณะเดน่ ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ถงึ 1,788 หอ้ง มโีรงรถขนาดใหญ่ทีม่ชีอ่งจอดรถกว่า 350 คนั   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติบนัดาร์เสรเีบกาวนั    
15.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหล ีโดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 651 
21.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหล ี(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม. กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
 ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
  พกัที ่INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 
 

วันที่ 1                  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน    

วันที่ 2                  มัสยดิทองค ำ – พระรำชวังหลังคำทองค ำ - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน 



 

 

 
 
 
    เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจงิดองซา เป็นวดัพุทธเก่าแก ่เดมิชอืวา่ จนิจองซา 
(Jinjongsa) ตัง้แต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวดัประจ าตระกลูของกษตัรยิ์ทีศ่าลเจา้ 
ส าหรบัเกบ็ราชวงศโ์ครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชือ่กนัว่า 
สรา้งกนัตัง้แต่ยุคทีส่รา้งชาตเิกาหลโีดยเจ้าชายทัง้ 3 คนของ Dangun  ผูก้อ่ตัง้ชาต ิ
เกาหล ีหลงัจากนัน้เดนิทางไปที ่อนิชอน ไชน่าทาวน์ เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกบัการเปิด 
ท่าเรอือนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นทีพ่เิศษให้กบัชาวจนีในยุคนัน้คอืราชวงศช์งิ (Ching Dynasty) ในอดตีเคย
มรีา้นขายของประเภทต่างๆ ทีม่าจากเมอืงจนี แต่ในปจัจุบนัรา้นสว่นใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้า่คนรุน่ปจัจุบนัในไชน่า
ทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุน่ที ่2 หรอื 3 แลว้ แต่กย็งัเป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่
อายความเป็นจนีอยู่มากทีสุ่ด แลว้ย่านนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแห่งเดยีวใน
เกาหลดีว้ย 

   ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดบัประดา และ
วาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโดง่
ดงัหลายเรือ่ง อาท ิสโนวไ์วท์กบัคนแคระทัง้ 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน
,อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมูบ่า้นแห่งนี้เพื่อดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกั
ใหก้บัหมูบ่า้น เพราะในอดตีผูค้นยา้ยออกจากเมอืงนี้ไปท างานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมูบ่า้นเงยีบเหงาลงไป 

13.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลื่องชือ่แห่งเมอืงซุนซอน น า
ไกบ่าร์บคีวิ ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ีน าผกักาดเขยีวมาห่อรบัประทาน และสามารถ
ดดัแปลงเป็นทคัคาลบโีปคมึหรอืขา้วผดัทคัคาลบ ีโดยน าขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ี   

 
 
 
 
 
 
 

   บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชนุชอน เพื่อเดนิทางไปยงั ท่าเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก สู ่ 
                       เกาะนาม ิสถานทีโ่รแมนติกอกีแห่งหนึ่งส าหรบั คูร่กัคูห่นุ่มสาว ครอบครวั 
                       เพื่อนๆ หนึ่งในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWinter Love Song หรอื 
                       เพลงรกัในสายลมหนาว ท่านสามารถเดนิผา่นกลางแมกไมส้วนสนทีส่งูเสยีดฟ้า 
                       เพื่อสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้
 ...ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านกลบัฝ ัง่...  
   ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบ ูชาบ ูหรอืสกุีห้มอ้ไฟสไตล์เกาหล ีอาหารพื้นเมอืงของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แต่

สมยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีซึง่มลีกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 
 พกัที ่BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 

 
 

วันที่ 3                วัดเจิงดองซำ – อินชอน ไชน่ำทำวน์  – หมู่บ้ำนเทพนิยำย – เกำะนำมิ                                                



 

 

 
 
 
 
 

    เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้ น าท่านสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามวา่ ดสินีย์แลนดเ์กาหล ีโดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ท่านจะได้

นัง่กระเชา้ลฟิท์และท่องไปกบัโลกของสตัวป์่าซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก และ สนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด อาท ิ
สเปสร ์รถไฟเหาะ หนอน สะบดั ชมสวนดอกไม้ ซึง่ก าลงับานสะพรัง่อวดสสีนัเตม็สวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดอืน
มนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - มถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - กนัยายน เป็นสวน
ดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดอืนธนัวาคม - กมุภาพนัธ์ เป็นดอกทวิลปิ) และในฤดกูาล
หรอืชว่งเทศกาลต่างๆ กจ็ะมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศเทศกาลนัน้ๆ เช่น สสีนัแห่งฤดรูอ้น (Summer 
Splash) ในเดอืนสงิหาคม, เทศกาลฮาลาวนี (Happy Halloween) ในเดอืนตุลาคม, เทศกาลครสิต์มาสในช่วงปลายปี กม็ี
การตกแต่งประดบัไฟใหต้น้ครสิต์มาส พรอ้มจดัขบวนพาเหรด Christmas Holiday Fantasy ในเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 
กม็เีทศกาลหมิะและการเล่นเลื่อนหมิะ ชม กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูหมยู่างเกาหล ีตน้ต ารบัอาหารเลื่องชือ่ของประเทศเกาหลี ใต ้เป็นหมยู่างที่

ผา่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า ทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บ
ผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีมด็โตสเีขยีวสด  พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

  บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่กรงุโซล มหานคร และเมอืงหลวงของเกาหลใีตม้านานกวา่ 600 ปี จงึท าใหเ้มอืงนี้เป็นจุดศนูย์รวมดา้น
ต่างๆ ของเกาหลใีตไ้มว่่าจะเป็น วฒันธรรม, การศกึษา, เศรษฐกจิ 

  จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนิยม COSMETIC ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ กลบัไปฝากเป็น
ของทีร่ะลกึ อาท ิMAYWELL TENSION NO.5 นวตักรรมแห่งเทคโนโลยขีองสเปรย์น ้าแรช่ว่ยยกกระชบัใบหน้า ใหใ้ยหน้า
ของคณุดอู่อนกว่าวยั กระจ่างใสภายใน 14 วนั , DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมอืกหอยทากส าหรบัชว่ย
ฟ้ืนฟูผวิ สมานแผลรอยหลุมสวิ เตมิเตม็ความยดืหยุ่นใหก้บัผวิคุณ 

  จากนัน้ น าท่านสู ่สมนุไพรโสมเกาหล ีโสมถูกน ามาใชเ้พื่อสขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจนี
ระบวุา่ โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแขง็แรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร และปอด ชว่ยท าให้ จติใจสงบ และเพิม่
พละก าลงั สรรพคณุทางการแพทย์ชว่ยบ ารงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิ ประสทิธภิาพทางเพศ ชว่ยลดและ
ป้องกนัมะเรง็ 

  จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์สาหรา่ย ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวตัคิวามเป็นมา และ
ความผูกผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหรา่ย และใหท้่านไดเ้รยีนการท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) พรอ้มทัง้ สวมชดุฮนับก ซึง่เป็น
ชดุประจ าชาตขิองเกาหล ีและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ (กรณุาเตรยีมกลอ้งของท่านไปเอง) นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถน า
คมิบบั ฝีมอืของท่านกลบัไปรบัประทานไดอ้กีดว้ย 

วันที่ 4               สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกำหลี – พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย + คมิบับ + ชุดฮันบก – ชมซำกุระ  
                          ถนนยออิโด - โซลทำวเวอร์ – ตลำดทงแดมุน  



 

 

  
 
   จากนัน้น าท่าน ผ่านชมความงามของดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด ซึง่ก าลงับานอยู่ทัว่เกาหล ีไมต่อ้งไปถงึญีปุ่น่กส็ามารถ

ชมซากรุะได ้เพราะไม่วา่จะเดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพูอ่อน ละลานตา ใหท้่าน
ไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากรุะเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อีกทัง้ไดเ้หน็ภาพของคนเกาหล ีออกมาปิกนิกตามสวนสาธารณะ 
ทัง้ทีม่าเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คูร่กั และครอบครวั ชวนกนัมาพกัผ่อน ท าอาหารมานัง่ทานไปคยุไปดูดอกซากรุะไปดว้ย 
(ดอกซากรุะจะเริม่บานประมาณ ตน้เดอืน จนถงึกลางเดอืนเมษายนเท่านัน้) 

  หมายเหตุ **ทัง้นี้การบานของดอกซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอก
ซากรุะไมบ่าน ทางบรษิทัขออนุญาตไมน่ าท่านไป และไมม่กีารหกัคนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้** 

    จากนัน้น าท่าน ชมววิกรงุโซล ณ โซล ทาวเวอร ์ซึง่ตัง้อยู่บนเขานมัซาน 
ภเูขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุโซล และเป็น  1 ใน 17 หอคอยเมอืง

ทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล พรอ้มชมทศันียภาพของกรงุ
โซล และชานเมอืงแบบรอบทศิ หรอืท่าน
อาจจะเลอืกคลอ้งกญุแจคูร่กั ตามความเชือ่ก็
ได ้(ไมร่วมค่าขึน้ลฟิท์)  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมนุ ทีต่ลาดนี้เราสามารถซื้อขา้วของ และต่อราคาไดอ้ย่าง

สนุกสนาน เพราะมรีา้นคา้ต่างๆ มากมาย ตัง้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมแีสงส ีและดนตรตีลอดคนื สนิคา้ที่
มมีากทีสุ่ดในตลาดนี้ คอื เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนงั ชุดสุภาพสตรแีละเดก็ เครือ่งนอน เครือ่งใชใ้นบา้น รองเทา้ 
เครือ่งกฬีา ฯลฯ  

ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบบิมับบั หรอื ขา้วย าเกาหล ีโดยอาหารชนิดนี้จะเสริฟ์มาเป็นชามขา้วสวยรอ้น โรย
หน้าดว้ยผกัทีผ่ดัและปรงุรสแลว้ และ น ้าพรกินอกจากนี้ยงันิยมใสไ่ขด่บิ ไขด่าว หรอืไขล่วก และเนื้อสตัวท์ีห่ ัน่บาง ๆ 
เชน่กนั จากนัน้คลุกส่วนผสมต่าง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นรบัประทาน    
  พกัที ่BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 
 

 

 
 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้ น าท่านชม ศนูย์สมุนไพร RED PINE ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรพคุณช่วยบ ารงุร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคมุอาหาร และรกัษาสมดลุในรา่งกาย 

 น าท่านชม ศนูย์สมนุไพรฮอ็กเกนาม ูตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในปา่ลกึบนภเูขา 
                  ทีป่ราศจากมลภาวะ เมลด็ของพนัธุ์ฮอ็กเกนี้ ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ิยมน ามา 
                  รบัประทานเพื่อชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไมถู่กท าลาย 
                  จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบอ็ค ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณเก่าแกท่ีส่ดุ 
                  สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1394 ในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวงัแห่งนี้มหีมู ่
                  พระทีน่ัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่น่เขา้มาบุกยดึครอง 

วันที่ 5              ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนำมู – พระรำชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้ำนโบรำณบุคชอนฮันอก –  

                         พลอยอเมทิส – ดิวต้ีฟรี – ตลำดเมียงดง                                                                                               



 

 

                  ทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหาร และเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์ ปจัจุบนัไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ัง่ทีเ่คยถูก
ท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ อสิระใหท้่านถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน ้า “เคยีงเฮวร”ู ทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออก
งานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง  

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั ไกอ่บซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิ ดกัจานใหญ่นี้
ประกอบดว้ยไก่ชิน้โตวุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียว นุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบั
ซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆการรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้  และไกใ่หเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

บา่ย  น าท่านชม หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก ซึง่ในอดตีเป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัมาก 
เพราะเป็นทีอ่ยู่อาศยัของเหล่าบรรดาขนุนางระดบัสงู ปจัจุบนัสองขา้งทางคณุจะได้
สมัผสักลิน่อายบรรยากาศบา้นเกาหลโีบราณทีย่งัคงอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มและ
บา้นเรอืนไวเ้กอืบจะสมบรูณ์   

  จากนัน้น าท่านชม พลอยอเมทสิ ซึง่ประเทศเกาหลจีดัว่าเป็นดนิแดนของพลอยสี
มว่ง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งอ่อนเยน็ตาจนถงึสมีว่งไวน์ มี
เสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสรอ้ยขอ้มอื 

  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตี้ฟร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาท ินาฬกิา, แวน่ตา, กระเป๋า, เครือ่งส าอาง, กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็น
โทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้ออย่างเตม็ที่ 

 น าทุกท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีสุ่ดของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ี
หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด ท่าน
จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ เพื่อพบกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี
เครือ่งส าอางดงัๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกี
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ ซึง่สนิคา้ทีน่ี้จะมรีาคาถูกกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เท่า  

ค ่า   อสิระอาหารค ่า 
  พกัที ่BENIKEA PREMIER BERNUI HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 
 

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ซุปเปอรม์าเกต็ ทีม่กีารจ าหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เชน่ สาหรา่ย ขนมต่างๆ ชอ็กโกแลตหนิ 
ซเีรยีลชอ็กโก ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม 
เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่า เกาหล)ี เป็นตน้ 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
11.30 น.    เหนิฟ้าสู ่ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 652 
16.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั   
18.15 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 519 
20.00 น.           เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

วันที่ 6                   ซุปเปอร์มำร์เก็ต – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน - ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     



 

 

อตัราค่าบริการ  **ไมมี่ราคาเดก็** 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
(2-3 ทา่น/หอ้ง) 

พกัเดีย่ว 
(จ่ายเพิม่) 

9-14 มนีาคม 2562 17,900 9,000 
6-11 เมษายน 2562 19,900 9,000 

13-18 เมษายน 2562 21,900 10,000 

20-25 เมษายน 2562 18,900 9,000 

 
วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ** 13-18 เม.ย. 62  มดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ** 
 สง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพื่อส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คา่มดัจ าทวัร ์บรษิทัขอเกบ็คา่ทวัร ์ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการจอง และคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื ขอเกบ็ทัง้หมด 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

อตัราค่าบรกิารนี้รวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั สายการบนิ Royal Brunei เสน้ทาง กรงุเทพฯ – บนัดาร์เสรเีบกาวนั – อนิชอน – บนัดาร์เสรเีบกาวนั     
     – กรงุเทพฯ  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง  
 สามารถโหลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งบนิไดไ้มเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั  สามารถถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 
 เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ 
 ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบตัเิหตุจะคุม้ครองเตม็จ านวนส าหรบัผูท้ีม่อีายุ1 – 80 ปี กรณีมอีายุมากกว่า 80 ขึน้ไปทางบรษิทัประกนัฯ จะชดใชค้่า
สนิไหมทดแทนเพยีง 50 % ของสญัญาฯ และท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิไดจ้ากบรษิทัทีท่่านไวว้างใจ) 
 

อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม,  
คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท์, คา่มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 1,600 บาท 
     (ทางเจา้หน้าทีส่ง่กรุป๊ ขออนุญาตเกบ็คา่ทปิ ทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 


