The Winter in Korea & Brunei
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กำหนดกำรเดินทำง ธันวำคม 2561 – กุมภำพันธ์ 2562
จำนวน 6 วัน 5 คืน
รำยละเอียดกำรเดินทำง
DAY 1
10.00 น.

13.30 น.

17.15 น.

DAY 2

เช้ำ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์
สำยกำรบิน Royal Brunei โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอำนวยควำมสะดวกด้ำน
สัมภำระเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ ประเทศบรูไน โดย สำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 514
** กรุณำเตรียม Overnight Bag สำหรับใส่เสื้อผ้ำ และสัมภำระที่จำเป็น ในวันแรกของกำรเดินทำง
และ วัน ที่ 5 ของเดิ น ทำง(ขำออกจำกเกำหลี) โดยจะต้ องมี น้ ำหนั ก ไม่ เกิ น 7 กก. เนื่ องจำกทำงเรำจะ
ดำเนินกำรโหลดสัมภำระให้ท่ำนแบบ check through ท่ำนสำมำรถนำของเหลว อำทิ โฟมล้ำงหน้ำ ครีม
อำบน้ำ เจล เครื่องสำอำง พกติดตัวได้ ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้ำงบรรจุภัณ ฑ์จะต้องระบุปริมำณให้
ชัดเจน) **
ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำไทย 1 ชม. กรุณำปรับ
นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว
จำกนั้นนำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก
 พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน – มัสยิดทองคำ – พระรำชวังหลังคำทองคำ-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
(B/L/-)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ ำนเดิน ทำงชม มั สยิด ทองค ำ Jame Ar’Hassanil
Bolkiah Mosque ที่ อ ยู่ ใ นเมื อ งหลวงกรุ ง บั น ดำร์ เสรี เบกำวั น
มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ ถื อ ว่ ำ เป็ น มั ส ยิ ด ที่ ส วยสุ ด ในภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
สถำปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่ำเป็นแบบอิสลำมมิกซ์อำร์ต สไตล์อิตำลี
โดยสถำปนิกชำวอิตำลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมำเป็นอย่ำงดีไม่
ว่ำจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้ำนนอกทั้งหมดมำจำกญี่ปุ่น หินอ่อนสี
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กลำงวัน
15.25 น.
21.45 น.

DAY 3
เช้ำ

กลำงวัน

ขำวพรำวกระจ่ำงจำกอิตำลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจำกเซี่ยงไฮ้ โคมระย้ำคริสตัลจำกอังกฤษและออสเตรีย
พรมเส้นใยพิเศษจำกนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้ำนแผ่น ควำมสูงของมัสยิด
52 เมตร เรียกว่ำสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่ำงทั่วถึงไม่ว่ำคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตำม
กำรตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนำนำพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้
ทองคำสร้ำงถึง 3.3 ล้ำนแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่ำ "มัสยิดทองคำ"
หมำยเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถำนที่สำคัญของศำสนำอิสลำม ขอควำมกรุณำแต่งกำยให้สุภำพ งดใส่เสื้อแขน
กุด และกำงเกงขำสั้น และรองเท้ำแตะ
แวะถ่ำยรูป พระรำชวังหลังคำทองคำ พระรำชวังที่ประทับขององค์สุลต่ำนประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้ง
เป็นสถำนที่ทำกำรของทำเนียบรัฐบำลอีกด้วย พระรำชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสำนศิลปะแบบมำเลย์
และบรูไนเข้ำด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่ำงๆ ถึง 1,788 ห้อง มี
โรงรถขนำดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่ำ 350 คัน
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน
ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลี โดย สำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651
ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลี (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำไทย 2 ชม. กรุณำปรับนำฬิกำของ
ท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว
ต่อจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก
 พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
เกำะนำมิ – อิสระเล่นสกีตำมฮัธยำศัย – ซูวอน – ไร่สตอเบอร์รี่
(B/L/D)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นน ำท่ำนเดิน ทำงสู่ เมืองชุนชอน นำท่ำนสู่ ท่ำเรือเฟอร์รี่ข้ำม
ฟำก เพื่อข้ำมไปยัง เกำะนำมิ สถำนที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่ งสำหรับ
คู่ รั ก คู่ ห นุ่ ม สำว ครอบครั ว เพื่ อ นๆ หนึ่ ง ในสถำนที่ ถ่ ำยท ำละคร
เกำหลี Winter Love Song หรื อเพลงรั ก ในสำยลมหนำว ท่ ำน
สำมำรถเดินผ่ำนกลำงแมกไม้แห่ง สวนสน ที่ สู ง เสี ย ด ฟ้ ำ เพื่ อ ช ม
บรรยำกำศโรแมนติกใต้เงำไม้...ได้เวลำสมควรนำท่ำนกลับฝั่ง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูทัคคำลบี หรือ ไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลี อำหำรเลื่องชื่อแห่ง
เมืองซุนซอน นำไก่บำร์บีคิว ข้ำวเหนียว มันหวำน ผักต่ำงๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกำหลี นำผัก กำดเขียวมำห่อ
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บ่ำย

ค่ำ

DAY 4
เช้ำ

รับประทำน และสำมำรถดัดแปลงเป็นทัคคำลบีโปคึมหรือข้ำวผัดทัคคำลบี โดยนำข้ำวสวย และสำหร่ำยแห้งมำ
ผัดรวมกัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ สกีรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่มีควำมสงบ อัดแน่นไป
ด้ ว ยควำมเป็ น ธรรมชำติ ที่ เป็ น หุ บ เขำ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ บ ริ สุ ท ธิ์
รวมทั้งวิวทิวทัศน์ของหิมะที่เรียงรำยอยู่รอบๆ รีสอร์ท อิสระให้ท่ำน
ได้เพลิดเพลิน กับ กิจกรรมต่ ำงๆ บนลำนสกี (กรุ ณ ำเตรี ยมถุงมื อ
ผ้ำพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกันน้ำกันลม) อิสระถ่ำยรูปอย่ำง
เพลิดเพลิน กับ ลำนหิมะที่ก ว้ำงใหญ่ ซึ่ งทำงรีสอร์ทยังมี หลำกหลำย
บริกำรอื่นๆ ไว้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องกำรเล่นสกี เช่น ร้ำนอำหำร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มำเก็ดไว้บริกำร (รำคำ
ทัวร์ไม่รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนว์สเลด และกระเช้ำลิฟท์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์สกีอยู่ที่ 50,000
วอน, สโนบอร์ ด ประมำณ 30,000 - 40,000 วอน/เช็ ต , สโนสเลคประมำณ 12,000 วอน/เซ็ ต ,
กระเช้ำลิฟต์สำหรับท่ำนที่เล่นสกีครึ่งวัน ประมำณ 40,000 วอน/ท่ำน ท่ำนสำมำรถฝำกไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร
ซึ่งไม่รวมในรำคำทัวร์ รำคำอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถำมที่ไกด์นำเที่ยวอีกครั้ง)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมือง เมืองยงอิน เพื่อเดินทำงไปยัง ไร่สตรอ
เบอร์รี่ ให้ท่ำนได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวำนฉ่ำขนำดผึ้งยังรุมตอม
เพำะปลูกวิธี ORGANIC ผลสตรอเบอร์รี่ของเกำหลีจะมีขนำดใหญ่
สีแดงสดใสกลิ่นหอม นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถเลือกซื้อกลับมำเป็น
ของฝำกคนที่รักในรำคำย่อมเยำ และผลผลิตมีควำมสดใหม่ได้อีกด้วย
(กำรออกผลของสตรอเบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศและฤดูกำล บำง
ช่วงเวลำกำรเดินทำง ผลสตรอเบอร์รี่อำจจะยังไม่มี)
 บริ ก ำรอำหำรค่ ำ ณ ภั ต ตำคำร เมนู ช ำบู ชำบู หรื อ สุ กี้ ห ม้ อ ไฟสไตล์ เกำหลี อำหำรพื้ น เมื อ งของ
คำบสมุทรเกำหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคำบสมุทรเกำหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ำยสุกี้หม้อไฟ
 พักที่ SUWON PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกำหลี – พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย + คิมบับ
+ ชุดฮันบก - โซลทำวเวอร์ – ตลำดทงแดมุน
(B/L/D)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ำนสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ ซึ่ งถูก ขนำนนำมว่ำ
ดิสนีย์แลนด์เกำหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น เจ้ำของ ท่ำนจะได้นั่ง
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กลำงวัน

บ่ำย

กระเช้ำลิฟท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝด คู่ แ รกของโลก และ สนุ ก กั บ เครื่ อ งเล่ น
นำนำชนิด อำทิ สเปสร์ รถไฟเหำะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบำนสะพรั่ง
อ ว ด สี สั น เต็ ม
สวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ เดือนมีนำคม - เมษำยน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภำคม - เ ดื อ น
มิถุนำยน เป็นดอกกุหลำบ, เดือนสิงหำคม – เดือน กั น ยำยน เป็ น สวนดอกลิ ล ลี่ , เดื อ นตุ ล ำคม – เดื อ น
พฤศจิกำยน เป็นสวนดอกเบญจมำศ เดือนธันวำคม –
กุม ภำพั น ธ์ เป็ น ดอกทิวลิป ) และในฤดูก ำลหรื อ
ช่วงเทศกำลต่ำงๆ ก็จะมีกำรตกแต่งสวนสนุกให้เข้ำกับ บ ร รยำก ำศ เท ศ ก ำล นั้ น ๆ เช่ น สี สั น แห่ งฤ ดู ร้ อ น
(Summer Splash) ในเดือนสิงหำคม, เทศกำลฮำลำวีน ( Happy Halloween) ใ น เดื อ น ตุ ล ำ ค ม ,
เทศกำลคริสต์มำสในช่วงปลำยปี ก็มีกำรตกแต่งประดับไฟให้ต้น
คริ ส ต์ ม ำส พร้ อ มจั ด ขบ วน พ ำเหรด
Christmas Holiday Fantasy ในเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ ก็มี เทศกำลหิ ม ะและกำรเล่ น เลื่ อ นหิ ม ะ ชม
กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ด้วยบัตรเข้ำชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูหมูย่ำงเกำหลี ต้นตำรับอำหำรเลื่องชื่อของประเทศเกำหลี
ใต้ เป็นหมูย่ำงที่ผ่ำนกำรหมักจนได้ที่ นำมำย่ำงบนเตำถ่ำนร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทำนกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกำดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ำยเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกำหลีเม็ดโตสีเขียวสด
พร้อมข้ำวสวยร้อนๆ
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโซล มหำนคร และเมืองหลวงของเกำหลีใต้มำนำนกว่ำ 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุด
ศูนย์รวมด้ำนต่ำงๆ ของเกำหลีใต้ไม่ว่ำจะเป็น วัฒนธรรม, กำรศึกษำ, เศรษฐกิจ
จำกนั้ น น ำท่ ำนช้ อปปิ้ งร้ ำนเครื่ องส ำอำงยอดนิ ยม COSMETIC ของนั ก ช้อปชำวไทยให้ ท่ ำนได้ เลื อกซื้ อ
กลับ ไปฝำกเป็นของที่ระลึก อำทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์
น้ำแร่ช่วยยกกระชับใบหน้ำ ให้ใยหน้ำของคุณดูอ่อนกว่ำวัย กระจ่ำงใสภำยใน 14 วัน , DEWINS SNAIL
MUCIN REPAIR CREAM เมื อกหอยทำกสำหรั บ ช่วยฟื้ น ฟู ผิ ว สมำนแผลรอยหลุม สิ ว เติ ม เต็ ม ควำม
ยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ
จำกนั้นนำท่ำนสู่ สมุนไพรโสมเกำหลี โสมถูกนำมำใช้เพื่อสุขภำพเป็นเวลำนำนำกว่ำ 2,000 ปี ในตำรำยำ
แผนโบรำณจีนระบุว่ำ โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมควำมแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอำหำร และปอด ช่วยทำให้
จิต ใจสงบ และเพิ่ ม พละก ำลัง สรรพคุ ณ ทำงกำรแพทย์ช่ วยบ ำรุ งหั วใจ ป้ องกัน โรคหั วใจขำดเลื อด เสริ ม
ประสิทธิภำพทำงเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง
นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย ซึ่งท่ำนจะได้เรียนรู้กำรทำสำหร่ำยของชำวเกำหลี ประวัติควำมเป็นมำ
และควำมผูกผันที่ชำวเกำหลีที่มีต่อสำหร่ำย และให้ท่ำนได้เรียนกำรทำคิมบับ (ข้ำวห่อสำหร่ำย) พร้อมทั้ง สวม
ชุดฮัน บก ซึ่ งเป็น ชุดประจำชำติ ของเกำหลี และถ่ำยภำพเป็น ที่ระลึก (กรุณ ำเตรียมกล้องของท่ำนไปเอง)
นอกจำกนั้นท่ำนยังสำมำรถนำคิมบับ ฝีมือของท่ำนกลับไปรับประทำนได้อีกด้วย
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ค่ำ

DAY 5

เช้ำ

จำกนั้ น น ำท่ ำน ชมวิวกรุ งโซล ณ โซล ทำวเวอร์ ซึ่ งตั้ งอยู่ บ น
เขำนัมซำน ภูเขำเพียงลูกเดียวใจกลำงเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น
1 ใน 17 หอคอยเมื องที่สูง ที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนื อ
ระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภำพของกรุงโซล และชำนเมืองแบบ
รอบทิศ หรือท่ำนอำจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตำมควำมเชื่อก็ได้
(ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์)
จำกนั้น ให้ท่ำนช้อปปิ้ง ตลำดทงแดมุน ที่ตลำดนี้เรำสำมำรถซื้อ
ข้ำว ของ และต่อรำคำได้อย่ำงสนุกสนำน เพรำะมีร้ำนค้ำต่ำงๆ
มำกมำย ตั้งอยู่ท่ำมกลำงบรรยำกำศแบบโบรำณ และมีแสงสี และ
ดนตรีตลอดคืน สินค้ำที่มีมำกที่สุดในตลำดนี้ คือ เสื้อผ้ำ เครื่อง
แต่งกำย เครื่องหนัง ชุดสุภำพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้
ในบ้ำน รองเท้ำ เครื่องกีฬำ ฯลฯ
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบิบัมบับ หรือ ข้ำวยำเกำหลี โดยอำหำรชนิดนี้จะเสิร์ฟมำเป็นชำม
ข้ำวสวยร้อน โรยหน้ำด้วยผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว และ น้ำพริกนอกจำกนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดำว หรือไข่ลวก
และเนื้อสัตว์ที่หั่นบำง ๆ เช่นกัน จำกนั้นคลุกส่วนผสมต่ำง ๆ ให้เข้ำกันดีก่อนรับประทำน
ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนำมู – พระรำชวังเคียงบ๊อค
หมู่บ้ำนโบรำณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลำดเมียงดง
(B/L/-)
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ำนชม ศูน ย์สมุ น ไพร RED PINE ผลิตภัณ ฑ์ ที่ สกัดจำกน้ ำมั น สน ที่มี สรรพคุณ ช่วยบ ำรุ ง
ร่ำงกำย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอำหำร และรักษำสมดุลในร่ำงกำย
นำท่ำนชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนำมู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะ เมล็ดของ
พันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชำวเกำหลีรุ่นใหม่นิยมนำมำรับประทำนเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอำดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูก ท ำลำยจำกำรดื่ ม แอลกอฮอล์ กำแฟ บุ หรี่ สำรตกค้ ำงจำก
อำหำร และยำ
น ำท่ ำนชม พระรำชวังเคี ยงบ็ อค ซึ่ งเป็ น พระรำชวังไม้ โบรำณ
เก่ำแก่ที่สุด สร้ำงขึ้ น ใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่ำ 600 ปีก่อน
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กลำงวัน

บ่ำย

ค่ำ

ภำยในพระรำชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมำกกว่ำ 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลำยไปมำกในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ำมำบุกยึด
ครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชำกำรทำงกำรทหำร และเป็นที่ป ระทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีกำรก่อสร้ำงหมู่
พระที่นั่งที่เคยถูกทำลำยขึ้นมำใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพคู่กับพลับพลำกลำงน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่
ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงำนสโมสรสันนิบำตต่ำงๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจำนใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้น โตวุ้นเส้นเกำหลีนี้มีลักษณะเป็น เส้นแบนใหญ่ ๆ ทำจำกมันฝรั่งทำให้เหนียว
นุ่ ม เป็ น พิ เศษผัดคลุก เคล้ำกับ ซอสสูตรเฉพำะเสิร์ฟ พร้อมข้ ำวสวยร้อนๆกำรรับ ประทำนใช้ก รรไกรตัดเส้น
และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
น ำท่ ำ นชม หมู่ บ้ ำ นบุ ค ชอนฮั น อก ซึ่ ง ในอดี ต เป็ น หมู่ บ้ ำ นที่ มี
ชื่อเสียงโด่งดั งมำก เพรำะเป็ น ที่อยู่อำศั ยของเหล่ำบรรดำขุ น นำง
ระดับสูง ปัจจุบันสองข้ำงทำงคุณ จะได้สัมผัสกลิ่นอำยบรรยำกำศ
บ้ำนเกำหลีโบรำณที่ยังคงอนุ รักษ์ สภำพแวดล้อมและบ้ำนเรือนไว้
เกือบจะสมบูรณ์
จำกนั้ น น ำท่ ำ นชม พลอยอเมทิ ส ซึ่ ง ประเทศเกำหลี จั ด ว่ ำ เป็ น
ดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภำพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเย็น ตำจนถึงสีม่ วงไวน์ มีเสน่ ห์เย้ำยวนใจ พลอยนี้ จะงำมจับ ตำเมื่ อมำทำเป็น แหวน จี้ ต่ำงหู และ
สร้อยข้อมือ
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ นำฬิกำ, แว่นตำ,
กระเป๋ำ, เครื่องสำอำง, กล้องถ่ำยรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่ำนอิสระได้เลือกซื้ออย่ำงเต็มที่
จำกนั้นให้ทุกท่ำนช้อปปิ้งตลำดดังที่สุดของเกำหลี ตลำดเมียงดง
หรือสยำมสแควร์เกำหลี หำกท่ำนต้องกำร ทรำบว่ำแฟชั่นของ
เกำหลีเป็นอย่ำงไร ก้ำวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่ำนจะต้องมำที่เมียง
ดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้ำวัยรุ่น อำทิ เสื้อผ้ำบุรุษ-สตรี
เครื่องสำอำงดังๆ อย่ำง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,
THEFACESHOP,MISSHA,ROJUKISS,LANEIGE
หรืออีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อ ซึ่งสินค้ำที่นี้จะมีรำคำถูกกว่ำ
ที่เมืองไทย 2-3 เท่ำ
 อิสระอำหำรค่ำ
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
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DAY 6
เช้ำ

11.30 น.
16.05 น.
18.15 น.
20.00 น.

ซุปเปอร์มำร์เก็ต – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน - ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ
(B/L/-)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำทุกท่ำนช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มำเก็ต ที่มีกำรจำหน่ำยของฝำกยอดนิยมมำกมำย เช่น สำหร่ำย ขนมต่ำงๆ
ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรำกฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชำโสม โคลนพอก
หน้ำโสม ครีมล้ำงหน้ำโสม เครื่องสำอำงโสม หมอนสุขภำพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกำหลี) ชินรำเมง (มำม่ำ
เกำหลี) เป็นต้น
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
เหิรฟ้ำสู่ ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน
เหิรฟ้ำสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 519
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

***********************************
อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดวันเดินทำง
วันที่ 22 - 27 ธันวำคม 2561
วันที่ 29 ธันวำคม 61 – 03 มกรำคม 62
วันที่ 19 - 24 มกรำคม 2562
วันที่ 09 - 14 กุมภำพันธ์ 2562
วันที่ 23 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

วิธกี ำรชำระเงิน

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่ำน/ห้อง)
21,500.25,500.18,900.21,500.21,500.-

พักเดี่ยว
(จ่ำยเพิ่ม)
8,500
9,000
8,500
8,500
8,500

ชำระมัดจำ ท่ำนละ 15,000 บำท

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้ำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำน 6 เดือนขึน้ ไป)
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 ค่ำมัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่ทำกำรจอง และค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน

ก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
✓ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สำยกำรบิน Royal Brunei เส้นทำง กรุงเทพฯ – บันดำร์เสรีเบกำวัน – อินชอน

– บันดำร์เสรีเบกำวัน – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
✓ น้ำหนัก กระเป๋ำสัมภำระเดินทำง
สำมำรถโหลดกระเป๋ำใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่ำนละ 30 กิโลกรัม สำมำรถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
✓ ค่ำธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสำยกำรบินและภำษีสนำมบินทุกแห่ง
✓ โรงแรมที่พัก ตำมที่ระบุในรำยกำร หรือเทียบเท่ำ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง)
✓ เข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
✓ อำหำรและเครื่องดื่ม ตำมที่ระบุในรำยกำร
✓ พำหนะเดินทำงระหว่ำงนำเที่ยว ตำมที่ระบุในรำยกำร
✓ น้ำดื่มวันละ 2 ขวด / ท่ำน
✓ ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ
✓ ประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
(หมำยเหตุ: ค่ำประกันอุบั ติเหตุจะคุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่มีอำยุ1 – 80 ปี กรณีมีอำยุมำกกว่ำ 80 ขึ้นไปทำงบริษัท
ประกันฯ จะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญำฯ และท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จำกบริษัทที่ท่ำนไว้วำงใจ)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม,ค่ำซักรีด,ค่ำโทรศัพท์,ค่ำมินิบำร์และทีวีช่อง
พิเศษ ฯลฯ
 ค่ำธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินอำจเรียกเก็บเพิ่มตำมภำวะอัตรำแลกเปลี่ยน
 ค่ำปรับ สำหรับกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงที่เกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย ท่ำนละ 1,300 บำท
(ทำงเจ้ำหน้ำที่สง่ กรุป๊ ขออนุญำตเก็บค่ำทิป ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ)
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