
 

 Spring Summer Korea & Brunei 

ก ำหนดกำรเดินทำง  พฤษภำคม – กนัยำยน 2562 

จ ำนวน 6 วนั 5 คืน 



 

รำยละเอียดกำรเดินทำง 

 

10.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 
Royal Brunei โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศบรไูน โดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 514 
** กรุณาเตรยีม Overnight Bag ส าหรบัใส่เสือ้ผา้ และสมัภาระทีจ่ าเป็นในวนัแรกของการเดนิทาง และวนัที ่5 ของการเดนิทาง
(ขาออกจากเกาหล)ี กรุณาเตรยีม Carry-on luggage โดยจะต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. เน่ืองจากทางเราจะด าเนินการโหลด
สมัภาระใหท้่านแบบ check through ท่านสามารถน าของเหลว อาท ิโฟมลา้งหน้า ครมีอาบน ้า เจล เครื่องส าอาง พกติดตวัได้
ชิน้ละไม่เกนิ 100 ML. (โดยขา้งบรรจุภณัฑจ์ะต้องระบุปรมิาณใหช้ดัเจน)  ** 

17.15 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรไูน (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
 พกัที ่TIMES HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม มสัยดิทองค า Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ทีอ่ยู่ในเมอืงหลวงกรุงบนัดารเ์สรเีบกาวนั มสัยดิ
แห่งน้ีถือว่าเป็นมสัยดิที่สวยสุดในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก สถาปัตยกรรมที่ใช ้
ไดร้ะบุว่าเป็นแบบอสิลามมกิซอ์ารต์ สไตลอ์ติาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาล ีวสัดุ
ทุกชิ้นเป็นวสัดุที่คดัสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้าน
นอกทัง้หมดมาจากญีปุ่่ น หนิอ่อนสขีาวพราวกระจ่างจากอติาล ีหนิแกรนิตเน้ือ
แขง็ชัน้เยีย่มจากเซีย่งไฮ ้โคมระยา้ครสิตลัจากองักฤษและออสเตรยี พรมเส้น
ใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่ส าคญัยอดโดมใช้แผ่นทองค าแท้ถึง 3.3 ล้าน
แผ่น ความสูงของมสัยิด 52 เมตร เรยีกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมอืงเห็นโดม
ทองค าน้ีอย่างทัว่ถงึไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมอืงกต็าม การตกแต่งรอบ
มสัยดิกเ็ตม็ไปดว้ยต้นไมน้้อยใหญ่ ไมด้อกนานาพรรณ และดว้ยเหตุที่มสัยดิแห่งน้ีมยีอดโดมที่ใช้ทองค าสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น 
จงึท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอกีชื่อหน่ึงว่า "มสัยดิทองค า"  
หมายเหตุ : มสัยดิทองค าเป็นสถานทีส่ าคญัของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกง
ขาสัน้ และรองเทา้แตะ  
แวะถ่ายรปู พระราชวงัหลงัคาทองค า พระราชวงัทีป่ระทบัขององคส์ุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทัง้เป็นสถานที่ท าการ
ของท าเนียบรฐับาลอกีดว้ย พระราชวงั Istana ออกแบบโดยผสมผสานศลิปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกนั มโีดมทองค าสูง
โปร่งเป็นลกัษณะเด่น ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ถงึ 1,788 หอ้ง มโีรงรถขนาดใหญ่ทีม่ชี่องจอดรถกว่า 350 คนั   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั    
15.10 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดย สายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 651 
21.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหล ี(เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
 ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
  พกัที ่INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

DAY 1     กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ทา่อากาศยานบนัดารเ์สรเีบกาวนั                                                                            (-/-/-)                                            

DAY 2     มสัยดิทองค า – พระราชวงัหลงัคาทองค า – ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน                                              (B/L/-)                                                         



 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจงิดองซา เป็นวดัพุทธเก่าแก่ เดมิชอืว่า จนิจองซา(Jinjongsa) ตัง้แต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวดั
ประจ าตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าส าหรบัเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อม
ปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกนัตัง้แต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดย
เจา้ชายทัง้ 3 คนของ Dangun  ผูก่้อตัง้ชาตเิกาหล ี 
หลงัจากนัน้เดนิทางไปที ่อนิชอน ไชน่าทาวน์ เกดิขึน้ช่วงปีเดยีวกบัการเปิดท่าเรอื
อินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนัน้คือ
ราชวงศ์ชงิ (Ching Dynasty) ในอดตีเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจาก
เมอืงจนี แต่ในปัจจุบนัรา้นส่วนใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้่าคนรุ่นปัจจุบนัในไชน่าทาวน์แห่งน้ีจะเป็นรุ่นที่ 2 หรอื 3 แล้ว แต่
กย็งัเป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยู่มากทีสุ่ด แลว้ย่านน้ียงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแห่งเดยีวในเกาหลดีว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดบัประดา และวาดสสีนัให้
หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มนิียายโด่งดงัหลาย
เรื่อง อาท ิสโนวไ์วท์กบัคนแคระทัง้ 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลา
ดนิกบัตะเกียงวเิศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งน้ีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัให้กบัหมู่บ้าน เพราะในอดตีผู้คนย้าย
ออกจากเมอืงน้ีไปท างานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมู่บ้านเงยีบเหงาลงไป 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบ ีหรอืไก่บารบ์ีควิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลื่องชื่อแห่งเมอืงซุนซอน น าไก่
บารบ์คีวิ ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ีน าผกักาดเขยีวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลง
เป็นทคัคาลบโีปคมึหรอืขา้วผดัทคัคาลบ ีโดยน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ี   

 
 
 
 
 

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชุนชอน เพื่อเดนิทางไปยงั ท่าเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก สู่ เกาะนาม ิสถานทีโ่รแมนติกอีกแห่งหน่ึง
ส าหรบั คู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ หน่ึงในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWinter Love Song หรอืเพลงรกัในสายลมหนาว 
ท่านสามารถเดนิผ่านกลางแมกไมส้วนสนทีส่งูเสยีดฟ้า เพื่อสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิใต้เงาไม ้

  
 
 
 
 
 
 ...ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านกลบัฝัง่...  
ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรอืสุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แต่สมยั

มองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีซึง่มลีกัษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ 
 พกัที ่SUWON PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 

DAY 3       วดัเจงิดองซา – อนิชอน ไชน่าทาวน์  – หมูบ่า้นเทพนยิาย  – เกาะนาม ิ                                                 (B/L/D)               



 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนด์เกาหล ีโดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นัง่

 กระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝด คู่แรกของโลก และ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาท ิ
สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบดั ชมสวนดอกไม้ ซึ่งก าลงับานสะพรัง่อวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ เดอืน
มนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - มถุินายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - กนัยายน เป็นสวนดอก
ลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดอืนธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์เป็นดอกทวิลปิ) และในฤดูกาลหรอืช่วง
เทศกาลต่างๆ กจ็ะมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศเทศกาลนัน้ๆ เช่น สสีนัแห่งฤดูร้อน (Summer Splash) ในเดอืน
สงิหาคม, เทศกาลฮาลาวนี (Happy Halloween) ในเดอืนตุลาคม, เทศกาลครสิต์มาสในช่วงปลายปี กม็กีารตกแต่งประดบัไฟให้
ต้นครสิต์มาส พรอ้มจดัขบวนพาเหรด Christmas Holiday Fantasy ในเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ กม็เีทศกาลหมิะและการเล่น
เลื่อนหมิะ ชม กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูหมยู่างเกาหล ี ต้นต ารบัอาหารเลื่องชือ่ของประเทศเกาหลใีต้ เป็นหมยู่างทีผ่่าน

การหมกัจนไดท้ี ่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า ทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอม
สดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีมด็โตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมอืงหลวงของเกาหลใีต้มานานกว่า 600 ปี จงึท าให้เมอืงน้ีเป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ 
ของเกาหลใีต้ไม่ว่าจะเป็น วฒันธรรม, การศกึษา, เศรษฐกจิ 

 น าท่านช้อปป้ิงร้านเครื่องส าอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลอืกซื้อ กลบัไปฝากเป็นของที่ระลกึ 
อาท ิMAYWELL TENSION NO.5 นวตักรรมแห่งเทคโนโลยขีองสเปรย์น ้าแร่ช่วยยกกระชบัใบหน้า ให้ใยหน้าของคุณดูอ่อน
กว่าวยั กระจ่างใสภายใน 14 วนั , DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมอืกหอยทากส าหรบัช่วยฟ้ืนฟูผวิ สมานแผล
รอยหลุมสวิ เตมิเตม็ความยดืหยุ่นใหก้บัผวิคุณ 

 น าท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหล ีโสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจนีระบุว่า โสม
เป็นสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยท าให้จติใจสงบ และเพิม่พละก าลงั สรรพคุณทาง
การแพทยช์่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ช่วยลดและป้องกนัมะเรง็ 

  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวตัิความเป็นมา และ
ความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ต่ีอสาหร่าย และใหท้่านไดเ้รยีนการท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) พรอ้มทัง้ สวมชุดฮนับก ซึ่งเป็นชุด
ประจ าชาตขิองเกาหล ีและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ (กรุณาเตรยีมกลอ้งของท่านไปเอง) นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถน าคมิบบั ฝีมอื
ของท่านกลบัไปรบัประทานไดอ้กีดว้ย 

 น าท่านชมววิกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร ์ซึง่ตัง้อยู่บนเขานมัซาน ภูเขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรุงโซล และเป็น  1 ใน 
17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก สงูถงึ 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล พรอ้มชมทศันียภาพของกรุงโซล และชานเมอืงแบบรอบ
ทศิ หรอืท่านอาจจะเลอืกคลอ้งกุญแจคู่รกั ตามความเชื่อกไ็ด ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์  

DAY 4      สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – COSMETIC – สมนุไพรโสมเกาหล ี– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + คมิบบั + ชดุฮนับก – 
               โซลทาวเวอร ์– ตลาดทงแดมนุ                                                                                                   (B/L/D)                                 



 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดทงแดมุน ทีต่ลาดน้ีเราสามารถซือ้ขา้วของ และต่อราคาได้อย่าง
สนุกสนาน เพราะมรีา้นค้าต่างๆ มากมาย ตัง้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมแีสงส ี
และดนตรตีลอดคนื สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดน้ี คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุด
สุภาพสตรแีละเดก็ เครื่องนอน เครื่องใชใ้นบ้าน รองเทา้ เครื่องกฬีา ฯลฯ  

ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบบิมับบั หรอื ขา้วย าเกาหล ีโดยอาหารชนิดน้ีจะเสริฟ์มาเป็นชามขา้วสวยรอ้น โรยหน้า
ด้วยผกัที่ผดัและปรุงรสแล้ว และ น ้าพริกนอกจากน้ียงันิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเน้ือสตัว์ที่ห ัน่บาง ๆ เช่นกนั 
จากนัน้คลุกส่วนผสมต่าง ๆ ใหเ้ขา้กนัดก่ีอนรบัประทาน    
  พกัที ่SEOUL GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลติภณัฑ์ที่สกดัจากน ้ามนัสน ที่มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย

ควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 
 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอ็กเกนามู ต้นไม้ชนิดน้ีเจรญิเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมลด็ของพนัธุ์ฮอ็กเกน้ี 

ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 น าท่านเยีย่มชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวงัไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด 
สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมหีมู่
พระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัที่ญี่ปุ่ นเข้ามาบุกยดึ
ครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหาร และเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์
ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระที่นัง่ที่เคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดมิ 
อสิระใหท้่านถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน ้า “เคยีงเฮวร”ู ทีซ่ึง่เคยเป็นท้องพระ

โรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืง  
กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง

ดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบดว้ยไก่ชิน้โตวุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท า
จากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียว นุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆการรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า  

บ่าย  น าท่านชม หมู่บ้านบุคชอนฮนัอก ซึ่งในอดตีเป็นหมู่บ้านที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมาก เพราะเป็นที่อยู่อาศยัของเหล่าบรรดาขุนนาง
ระดบัสงู ปัจจุบนัสองขา้งทางคุณจะไดส้มัผสักลิน่อายบรรยากาศบ้านเกาหลโีบราณทีย่งัคงอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรอืน
ไวเ้กอืบจะสมบูรณ์   

  จากนัน้น าท่านชม พลอยอเมทสิ ซึง่ประเทศเกาหลจีดัว่าเป็นดนิแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่
สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถงึสม่ีวงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

  จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา , แว่นตา, กระเป๋า, 
เครื่องส าอาง, กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเตม็ที่ 

 น าทุกท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีสุ่ดของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหาก
ท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด ท่านจะต้องมา
ทีเ่มยีงดงแห่งน้ี เพือ่พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีเครือ่งส าอางดงัๆ อย่าง 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรอือกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ซึง่สนิคา้ทีน้ี่จะมรีาคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 เท่า  

DAY 5      ศนูย์สมนุไพร RED PINE – ศนูย์สมนุไพรฮ๊ฮกเกนาม ู– พระราชวงัเคยีงบ๊อค – หมูบ่า้นโบราณบุคชอนฮนัอก –  
               พลอยอเมทสิ – ดวิตี้ฟร ี– ตลาดเมยีงดง                                                                                       (B/L/-)                     



 

ค ่า   อสิระอาหารค ่า เพื่อใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิในการชอ้ปป้ิง 
  พกัที ่SEOUL GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ เมนูคมิบบั คอื ขา้วห่อสาหร่าย นิยมท าเป็นแทง่ยาว แลว้จะหัน่เป็นชิน้ขนาดพอค า วธิรีบัประทาน คอื  
  จิม้คมิบบักบัโชยุญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด ้ลกัษณะคลา้ยกบัซชูขิองญีปุ่่ น 

 น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ซุปเปอรม์าเกต็ ทีม่กีารจ าหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ชอ็กโกแลตหนิ ซเีรยีล
ชอ็กโก ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสม ในรปูแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอาง
โสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี เป็นต้น 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
12.35 น.    เหนิฟ้าสู่ ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 652 
16.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบินัดารเ์สรเีบกาวนั   
18.40 น. เหนิฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Brunei เทีย่วบนิที ่BI 519 
20.25 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบริกำร  **ไม่มีรำคำเดก็** 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

(2-3 ทา่น/หอ้ง) 
พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

18-23 พฤษภาคม 2562 20,590 10,000 
13-18 กรกฏาคม 2662 17,900 9,000 

27 กรกฎาคม-1 สงิหาคม 2562 20,590 10,000 

10-15 สงิหาคม 2562 20,590 10,000 

31 สงิหาคม-5 กนัยายน 2562 17,900 9,000 

21-26 กนัยายน 2562 17,900 9,000 
 

วิธีกำรช ำระเงิน  พีเรียด รำคำ 17,900 บำท ช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท  
     ** พีเรียด รำคำ 20,590 บำท ช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 
  ทำงเรำไม่สำมำรถจองท่ีนัง่แบบเจำะจงได้ เน่ืองจำกเป็นตัว๋กรุป๊ 
 ส่งส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพื่อส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทำงมีอำยกุำรใช้งำน 6 เดือนขึน้ไป) 
 ค่ามดัจ าทวัร ์ บรษิทัขอเกบ็ค่าทวัร ์ ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการจอง และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื ขอเกบ็ทัง้หมด 30 วนั 
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

DAY 6      ซปุเปอรม์ารเ์กต็ – ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานบนัดารเ์สรเีบกาวนั – กรงุเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ    (B/-/-)                                                                        



 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิ Royal Brunei เสน้ทาง กรงุเทพฯ – บนัดารเ์สรเีบกาวนั – อนิชอน –  
บนัดารเ์สรเีบกาวนั – กรงุเทพฯ  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง  
 สามารถโหลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งบนิไดไ้มเ่กนิทา่นละ 30 กโิลกรมั  สามารถถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษสีนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง) 
 เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 
 น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด / ทา่น 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ 
 ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบตัเิหตุจะคุม้ครองเต็มจ านวนส าหรบัผูท้ ีม่อีายุ1 – 80 ปี กรณีมอีายุมากกว่า 80 ขึ้นไปทางบรษิทัประกนัฯ จะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีง 50 % ของสญัญาฯ และทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิไดจ้ากบรษิทัทีท่า่นไวว้างใจ) 

 
 
อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,  
คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ไกด์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 1,600 บาท 
     (ทางเจา้หน้าทีส่ง่กรุ๊ป ขออนุญาตเกบ็คา่ทปิ ทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 


