เดินทางวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2561
จานวน 6 วัน 4 คืน

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ส ายการบิน Royal Brunei โดยมีเจ้า หน้ า ที่ข องบริษัทฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ และ

DAY 2

ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน- มัสยิดทองคา – พระราชวังหลังคาทองคา
ท่าอากาศยานอินชอน
(B/L/-)
อานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 520
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 1 ชม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองแล้ว
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั
 พักที่ WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา ทีอ่ ยูใ่ นเมืองหลวง
กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นมัสยิดที่สวย
สุด ในภู ม ิภาคเอเชีย แปซิฟิ ก สถาปั ต ยกรรมที่ใช้ เป็ น แบบ
อิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อติ าลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุ
ทุกชิน้ เป็ นวัสดุทค่ี ดั สรรมาเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นหินอ่อนสี
ขาวจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชัน้ เยีย่ มจากเซีย่ งไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษ พรมเส้นใย
พิเศษจากซาอุดอี าระเบีย และทีส่ าคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคาแท้ถงึ 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของ
มัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคานี้อย่างทัวถึ
่ ง ไม่ว่าคุณจะอยู่
แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ดอกนานา
พรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มเี รือหลวง Mahligai ลอยลาอยูด่ า้ นหน้า

20.45 น.
00.30 น.

เช้า

(-/-/-)

กลางวัน
15.15 น.
21.35 น.

DAY 3

เช้า

กล่าวกันว่าเรือลานี้ยงั ใช้เป็ นเวทีประกวดการอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน อีกด้วย มัสยิดนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั
กันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคา" เนื่องจากจุดเด่นบนโดมทีใ่ ช้ทองคาถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่น (วัน
พฤหัสบดี และวันศุกร์ หรือวันสาคัญทางศาสนา มัสยิดจะไม่เปิ ดให้เข้าชมได้)
หมายเหตุ : มัสยิดทองคาเป็ นสถานที่สาคัญของศาสนา
อิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสือ้ แขนกุด
และกางเกงขาสัน้
แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคา พระราชวังทีป่ ระทับ
ขององค์สุ ล ต่ า นประมุ ข ของประเทศบรูไน รวมทัง้ เป็ น
สถานที่ท าการของท าเนี ย บรัฐบาลอีก ด้ว ย พระราชวัง
Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิ ล ปะแบบมาเลย์ แ ละ
บรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคาสูงโปร่งเป็ นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788
ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่ทม่ี ชี อ่ งจอดรถกว่า 350 คัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 651
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว
อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บา้ นเทพนิยาย - สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC OUTLET
ตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
(B/L/D)
ต่อจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั
 พั ก ที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL ห รื อ
เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั ้น น าท่ า นเข้ า ชม อิ น ชอน ไชน่ า ทาวน์ เกิ ด ขึ้น ช่ ว งปี
เดียวกับการเปิ ดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็ น
พื้น ที่พ ิเศษให้กบั ชาวจีนในยุ คนัน้ คือราชวงศ์ ชงิ (Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของ
ประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปั จจุบนั ร้านส่วนใหญ่ จะเป็ นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่น

กลางวัน

ปั จจุบนั ในไชน่ าทาวน์แห่งนี้จะเป็ นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยงั เป็ นย่านที่มรี า้ นอาหารที่มกี ลิ่น
อายความเป็ นจีนอยูม่ ากทีส่ ุด แล้วย่านนี้ยงั เป็ นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีดว้ ย
ต่อ จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ หมู่ บ้า นเทพนิ ย าย ถู ก ตกแต่ ง ประดับ ประดา และวาดสีส ัน ให้
หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็ น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ สโนว์
ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7, หนู น้อยหมวกแดง, ปี เตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่
ในหมู่ บ้า นแห่ งนี้เพื่อ ดึง ดูด นั ก ท่อ งเที่ย วให้เดิน ทางมาเยี่ย มชมและสร้างความคึก คัก ให้ก ับ
หมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทางานในเมืองใหญ่ กนั มากจนหมู่บ้านเงียบ
เหงาลงไป
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรือ ไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลี อาหาร
เลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นาไก่บาร์บคี วิ ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบ
เกาหลี น าผัก กาดเขีย วมาห่อรับ ประทาน และสามารถดัดแปลงเป็ น ทัค คาลบีโปคึมหรือข้าว
ผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน
บ่าย จากนัน้ นาท่านสู่ สวนสนุ ก เอเวอร์แ ลนด์ ซึ่งถูกขนาน
นามว่า ดิส นี ย์ แลนด์เกาหลี โดยมีบ ริษัทซัม ซุ งเป็ น เจ้าของ
ท่านจะได้นงกระเช้
ั่
าลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แ ฝดคู่แรกของโลก และ สนุ ก กับ เครื่อ งเล่น นานา
ชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ซง่ึ กาลังบานสะพรังอวดสี
่
สนั เต็มสวน
(ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ น สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุน ายน เป็ น ดอกกุ หลาบ, เดือ นสิงหาคม - เดือ นกัน ยายน เป็ น สวนดอกลิลลี่ , เดือ น
ตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตร
เข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ
นาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่องสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่าน
ได้เลือ กซื้อ กลับ ไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิ ครีมน้ าแตก ซึ่งราคาถูก กว่าที่เมืองไทยเกือ บ
เท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มขี ายในไทย
จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ตลาดทงแดมุน ทีต่ ลาดแห่งนี้ ท่านสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้
อย่างสนุ กสนาน เพราะมีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย ตัง้ อยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมี
แสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มมี ากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง
ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ

จากนัน้ นาท่านชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัด
แสดงงานศิ ล ปะ การประชุ ม รวมไปถึง นิ ท รรศการต่ า งๆ นอกจากนี้ ท่ า นยัง สามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ในยามค่าคืนได้อกี ด้วย
***ทัง้ นี้การจัดแสดงขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**
 บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หรือสุก้หี ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้ เมือง
ของคาบสมุทรเกาหลีตงั ้ แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายสุกห้ี ม้อไฟ

ค่า
DAY 4

เช้า

ศูนย์น้ามันสนแข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – พระราชวังชางด๊อก
หมูบ่ า้ นบุคชอนฮันอก - โซล ทาวเวอร์ – ดิวตีฟ้ รี – คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง (B/L/-)
 พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนแข็มแดง ผลิตภัณฑ์ทส่ี กัดจากน้ ามันสนทีม่ สี รรพคุณช่วยบารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
นาทุกท่านเยีย่ มชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ถูกนามาใช้เพื่อ
สุขภาพเป็ นเวลานานกว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็ นสมุ นไพรทีช่ ่วย
เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิม่ พละกาลัง โดย
ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้ อ งกัน มะเร็ง และเร็ว ๆนี้ โสมเกาหลีอ าจจะได้จดทะเบีย นมรดกโลก โดย
องค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้
สาหรับผูท้ ค่ี านึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั
จากนัน้ น าท่านชม พระราชวังชางด๊ อ ก หรือ พระราชวัง
ตะวัน ออก ตัง้ อยู่ทางตะวัน ออกของพระราชวังคยองบก
เริม่ สร้างครัง้ แรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง เพื่อใช้
เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชซอนและสถานทีว่ ่า
ราชการ พระราชวังชางด๊อกกุงได้ช่อื ว่าเป็ นพระราชวังทีส่ วยงามทีส่ ุดของเกาหลี ส่วนตัวตาหนัก
ทีเ่ ห็นในปั จจุบนั นัน้ ได้รบั การบูรณะใหม่หลังได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั และสงคราม
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่อ งชื่อของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งทีผ่ า่ นการหมักจนได้ท่ี นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้ว

ค่า

ตัดชิน้ พอคา ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมีย่ งคา
แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
บ่าย
จากนัน้ น าท่านชม หมู่บ้านบุ คชอนฮัน อก ซึ่งในอดีต
เป็ นหมู่บ้านที่ม ีช่อื เสียงโด่งดังมาก เพราะเป็ น ที่อ ยู่อ าศัย ของเหล่ า
บรรดาขุนนางระดับสูง ปั จจุบนั สองข้างทางคุณจะได้สมั ผัสกลิ่นอาย
บรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยงั คง
อนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์
จากนัน้ น าท่านชมวิว กรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตัง้ อยู่บ น
เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจเมืองหลวงกรุงโซล และเป็ น 1
ใน 17 หอคอยเมือ งที่สู ง ที่สุ ด ในโลก สู ง ถึง 480 เมตรเหนื อ
ระดับน้าทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือก
คล้องกุญแจคูร่ กั ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึน้ ลิตฟ์ )
จากนัน้ น าท่ านช้อ ปปิ้ งสิน ค้าปลอดภาษีท่ี ดิว ตี้ฟ รี ช้อ ปปิ้ งสิน ค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋ า, เครื่องสาอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ทา่ นอิสระ
ได้เลือกซือ้ อย่างเต็มที่
หากมีเวลาอิสระให้ท่านชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้าง
ในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจ
กลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ. 1957-1977 ได้มกี ารสร้างถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึก
สูงขึน้ มากมาย ทาให้น้ าในคลองเริม่ เน่ าเสียและเต็มไปด้วยชุมชนแออัด จนกระทังปี
่ 2002 ได้ม ี
โครงการฟื้ นฟู คลองโดยสร้างน้ าพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม และมีน้ าตกเป็ นแนวกัน้ น้ าฝน มี
ทางเดิน เลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้คลองแห่งนี้ก ลายมาเป็ นหนึ่งในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของกรุงโซลในปั จจุบนั
จากนัน้ ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตลาดดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หาก
ท่านต้องการทราบว่าแฟชันของเกาหลี
่
เป็ นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาทีเ่ มียง
ดงแห่ ง นี้ เพื่อ พบกับ สิน ค้า วัย รุ่ น อาทิ เสื้อ ผ้า บุ รุษ -สตรี เครื่อ งส าอางดัง ๆ อย่ า ง ETUDE
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE ห รื อ อี ก
มากมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ซึง่ สินค้าทีน่ ้จี ะมีราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทย 2-3 เท่า
 อิสระอาหารค่า

DAY 5

พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส
ฮุนได เอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – ท่าอากาศยานอินชอน- อากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน
(B/L/-)
 พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรูก้ ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็ นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีท่มี ตี ่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทาคิม บับ
(ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทัง้ สวม ชุดฮันบกซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) และนอกจากนัน้ ท่านยังสามารถนากิมจิ ฝีมอื ของท่าน
กลับไปเป็ นของฝากได้อกี ด้วย
จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุฮ์ อ็ กเกนี้ ชาวเกาหลีรนุ่ ใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแล
ตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุ หรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา
จากนัน้ นาท่านชม พลอยอเมทิส ซึง่ ประเทศเกาหลีจดั ว่าเป็ นดินแดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่ง
สุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 บริก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู บุ ล โกกิ หรือ เนื้ อ หมู ส ดหมัก กับ ซอสและ
เครื่อ งเทศจนได้ท่ีแ ล้ ว น ามาใส่ บ นกระทะผัด กับ กะหล่ า ปลีส ดและวุ้น เส้น ของเกาหลีม ีน้ า
ขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิรฟ์ ข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ ฮุ นได เอ้าท์เล็ท เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งเอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ ของอาณาจักรมีรา้ น
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายหลายพันร้านค้า ทีใ่ ห้ทา่ นได้เลือกซือ้ กันอย่างจุใจ
จากนัน้ นาทุกท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ทีม่ กี ารจาหน่ ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบ
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้างหน้ าโสม เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ
เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

กลางวัน

บ่าย

DAY 6
22.30 น.

กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรภูม)ิ
เหินฟ้ าสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 652

03.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั
 พักที่ WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ทา่ นได้เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์เสรีเบกาวัน
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Royal Brunei เทีย่ วบินที่ BI 513
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เช้า

10.55 น.
12.40 น.

(B/-/-)

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

ผูใ้ หญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )

กาหนดวันเดินทาง

อายุต่ากว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)

อายุต่ากว่า 12 ปี พักเดีย่ ว
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (จ่ายเพิม่ )
(ไม่มเี ตียง)

25 – 30 กรกฏาคม 2561

16,900

6,000

08 – 13 สิงหาคม 2561

16,900

6,000

26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561

16,900

6,000

10 – 15 ตุลาคม 2561

17,900

6,000

อัตราค่าบริการ
** สาหรับผูเ้ ดินทางจานวน 20 ท่าน **
*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ 1,000 บาท สาหรับกรณีตดั กรุ๊ป ***

วิธีการชาระเงิน

ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองทีน
่ งั ่

(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษท
ั ฯขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ มิฉะนัน้ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

อัตรานีร้ วม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
✓ ค่าน้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง
(โหลดได้ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และไม่เกิน 2 ใบ หรือตามทีส่ ายการบินกาหนด)
✓ ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ ะบุในราย
✓ ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั
ประกันฯจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่า
มินิบาร์ และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ

 ค่า ทิป บริก าร ส าหรับ พนัก งานบริก าร เช่น ค่าทิป คนขับ รถ ค่า ทิป ไกด์ท้อ งถิ่น ค่าทิป พนั ก งานเสิร์ฟ
พนักงานยกกระเป๋ า
ค่า ธรรมเนี ย ม น้ า มัน เชื้อ เพลิงและภาษี ส นามบิน ที่ท างสายการบิน อาจเรีย กเก็บ เพิ่ม ตามภาวะอัต รา
แลกเปลีย่ น
 ค่าภาษีตา่ งๆ หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทล่ี ูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าทิป พนักงานขับรถ ไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาทไทย

การยกเลิก และการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด

ฤดูทอ่ งเทีย่ ว เทศกาลสาคัญ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด หาก
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษท
ั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้ คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
์
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่
มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่
ทางบริษทั จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้อ งแก่ ม าก หรือ มีเด็ก อายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นั ก บวช (ก่ อ นซื้อทัว ร์
จะต้อ งแจ้ง เพื่อ หาข้อ ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึ งถึง ความปลอดภัย และเพื่อ สร้างความสุ ข แก่ ค ณะผู้
เดินทาง)

- ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
- ขอสงวนสิทธิปฏิ
์ เสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความ
ตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การ
ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน เงิน ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนัก งานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การปรับเปลีย่ นค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม
น้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ปทีท่ ่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามทีก่ าหนดไว้
หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศทีท่ า่ นจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมทีท่ า่ นเดินทาง
จะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การ
ยกเลิก หรือการล่าช้าของสายการบิน , อุ บตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือ
สิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้ าที่นัน้ ๆ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- - บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
ของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธการ เข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจ
และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดิน ทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ

รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทาง
ตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าทีป่ ระสานงานและเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
- เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ (ตั ๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึง
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วนัน้
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้น บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลีย่ นแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้อง
เสียค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมื่อเกิดการ
สูญ หายของสัม ภาระระหว่า งการเดิน ทางแต่ จ ะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การสู ญ หายดัง กล่ า วในระหว่ า งการ
ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืน ค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั ๋วเครื่องบิน ขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถ
นามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่ านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้
ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้
ท่ อ งเที่ย วพร้อ มคณะตามรายการ ที่ระบุ ไ ว้ ท่ า นจะขอคืน ค่ า บริก ารไม่ ไ ด้บ ริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะ
เปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
-

