The Korea Free Brunei

เดินทางวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2561
จานวน 6 วัน 4 คืน
DAY 1
17.30 น.
20.45 น.
DAY 2
00.30 น.

เช้ า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Royal
Brunei โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 520
ท่าอากาศยานบันดาร์ เสรี เบกาวัน- มัสยิดทองคา – พระราชวังหลังคาทองคา
ท่าอากาศยานอินชอน
(B/L/-)
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
 พักที่ WAFA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางชม มัสยิดทองคา ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุ งบันดาร์ เสรี เบกาวัน มัสยิดแห่งนี ้ถือว่าเป็ นมัสยิดที่สวยสุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปั ตยกรรมที่ใช้ เป็ นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ ต สไตล์อิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทกุ ชิ ้นเป็ นวัสดุที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ น
หิน อ่อ นสีขาวจากอิ ตาลี หิ น แกรนิ ต เนื อ้ แข็ ง ชัน้ เยี่ ย มจากเซี่ ย งไฮ้ โคมระย้ า
คริ สตัลจากอังกฤษ พรมเส้ นใยพิเศษจากซาอุดีอาระเบีย และที่สาคัญยอดโดม
ใช้ แ ผ่น ทองค าแท้ ถึ ง 3.3 ล้ า นแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรี ย กว่าสูง
พอที่จะให้ คนในเมืองเห็นโดมทองคานี ้อย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ คุณจะอยูแ่ ห่งหนไหนใน
เมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้ วยต้ นไม้ น้อยใหญ่ และไม้ ดอกนานา
พรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรื อหลวง Mahligai ลอยลาอยู่ด้านหน้ า กล่าวกันว่าเรื อลานี ้ยังใช้ เป็ น
เวทีประกวดการอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน อีกด้ วย มัสยิดนี ้ยังเป็ นที่ร้ ู จกั กันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคา" เนื่องจากจุดเด่นบนโดมที่
ใช้ ทองคาถึง 3 ล้ าน 3 แสนแผ่น (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ หรื อวันสาคัญทางศาสนา มัสยิดจะไม่เปิ ดให้ เข้ าชมได้ )
หมายเหตุ : มัสยิดทองคาเป็ นสถานที่สาคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้ สภุ าพ งดใส่เสื ้อแขนกุด และกางเกง
ขาสัน้

กลางวัน
15.15 น.
21.35 น.

DAY 3

แวะถ่ายรู ป พระราชวังหลังคาทองคา พระราชวังที่ประทับขององค์สลุ ต่านประมุข
ของประเทศบรู ไน รวมทังเป็
้ นสถานที่ทาการของทาเนียบรัฐบาลอีกด้ วย พระราชวัง
Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรู ไนเข้ าด้ วยกัน มีโดมทองคา
สูงโปร่ งเป็ นลักษณะเด่น ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้ อง มีโรงรถขนาด
ใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์ เสรี เบกาวัน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
ต่อจากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
 พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมูบ่ ้ านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - COSMETIC OUTLET
ตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
(B/L/D)
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเข้ าชม อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึ ้นช่วงปี เดียวกับการเปิ ดท่าเรื ออิน
ชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็ นพื ้นที่พิเศษให้ กบั ชาวจีนในยุคนันคื
้ อราชวงศ์ชิง
(Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ใน
ปั จจุบนั ร้ านส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านอาหาร ถึงแม้ วา่ คนรุ่ นปั จจุบนั ในไชน่าทาวน์แห่งนี ้
จะเป็ นรุ่นที่ 2 หรื อ 3 แล้ ว แต่ก็ยงั เป็ นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็ นจีน
อยูม่ ากที่สดุ แล้ วย่านนี ้ยังเป็ นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
ต่อจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสนั ให้ หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็ น
หมูบ่ ้ านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่ อง อาทิ สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปี เตอร์ แพน, อะลาดินกับ
ตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี ้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้ างความคึกคักให้ กบั หมู่บ้าน
เพราะในอดีตผู้คนย้ ายออกจากเมืองนี ้ไปทางานในเมืองใหญ่กนั มากจนหมูบ่ ้ านเงียบเหงาลงไป
กลางวัน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรื อ ไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นาไก่
บาร์ บีคิว ข้ าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี
นาผัก กาดเขียวมาห่อรั บประทาน และสามารถดัดแปลงเป็ นทัค
คาลบีโปคึมหรื อข้ าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้ าวสวย และสาหร่ายแห้ ง
มาผัดรวมกัน

บ่าย

ค่า

DAY 4
เช้ า

จากนันน
้ าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์ แลนด์เกาหลี โดยมีบริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ท่านจะได้ นงั่
กระเช้ าลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลก และ สนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์
รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกาลังบานสะพรั่ งอวดสีสนั เต็มสวน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม เมษายน เป็ น สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวน
ดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้ วยบัตรเข้ าชมแบบ ไม่
จากัดจานวนรอบ
นาท่านช้ อปปิ ง้ ร้ านเครื่ องสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้ อปชาวไทยให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ กลับไปฝากเป็ นของที่
ระลึก อาทิ ครี มน ้าแตก ซึง่ ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนันให้
้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดแห่งนี ้ ท่านสามารถซื ้อข้ าวของ และต่อราคาได้ อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้ า
ต่างๆ มากมาย ตังอยู
้ ่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรี ตลอดคืน สินค้ าที่มีมากที่สดุ ในตลาดนี ้ คือ
เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ในบ้ าน รองเท้ า เครื่ องกีฬา ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านชม ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ การประชุม รวม
ไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี ้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ในยามค่าคืนได้ อีกด้ วย
***ทังนี
้ ้การจัดแสดงขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรื อสุกี ้หม้ อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื ้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงแต่
ั ้ สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายสุกี ้หม้ อไฟ
 พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
ศูนย์น ้ามันสนแข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – พระราชวังชางด๊ อก
หมูบ่ ้ านบุคชอนฮันอก - โซล ทาวเวอร์ – ดิวตี ้ฟรี – คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง (B/L/-)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนแข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสนที่มีสรรพคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
นาทุกท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ถูกนามาใช้ เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานกว่า 2,000
ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจ
สงบและเพิ่มพละกาลัง โดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง และเร็ วๆนี ้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี ้ผลิตภัณฑ์โสม
เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ สาหรับผู้ที่คานึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั
จากนันน
้ าท่านชม พระราชวังชางด๊ อก หรื อ พระราชวังตะวันออก ตังอยู
้ ่ทาง
ตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่ มสร้ างครัง้ แรกในปี 1405 ในสมัยพระ

เจ้ าแทจง เพื่ อใช้ เป็ นที่ ป ระทับของกษั ต ริ ย์ ใ นราชวงศ์ โชซอนและสถานที่ ว่าราชการ พระราชวัง ชางด๊ อ กกุง ได้ ชื่อ ว่าเป็ น
พระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตาหนักที่เห็นในปั จจุบันนันได้
้ รับการบูรณะใหม่หลังได้ รับความเสี ยหายจาก
อัคคีภยั และสงคราม
กลางวัน  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยา่ งเกาหลี ต้ นตารับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูย่างที่ผ่านการ
หมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ ใบผักกาดหอมสดห่อ
เป็ นคาๆ คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
บ่าย
จากนันน
้ าท่านชม หมูบ่ ้ านบุคชอนฮันอก ซึง่ ในอดีตเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะเป็ นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดา
ขุนนางระดับสูง ปั จจุบนั สองข้ างทางคุณจะได้ สมั ผัสกลิน่ อายบรรยากาศบ้ านเกาหลีโบราณที่
ยังคงอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมและบ้ านเรื อนไว้ เกือบจะสมบูรณ์
จากนันน
้ าท่านชมวิวกรุ งโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่
บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจเมืองหลวงกรุ งโซล
และเป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึ ง
480 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล พร้ อมชมทัศนียภาพของ
กรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรื อท่านอาจจะเลือกคล้ องกุญแจคูร่ ัก ตามความเชื่อก็
ได้ (ไม่รวมค่าขึ ้นลิตฟ์ )
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ้ง สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ช้ อปปิ ้งสินค้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋ า,
เครื่ องสาอาง, กล้ องถ่ายรูป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื ้ออย่างเต็มที่
หากมีเวลาอิสระให้ ท่านชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้ างในสมัยพระเจ้ ายองโจแห่ง
ราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุ งโซล แต่ในช่วง ค.ศ. 1957-1977 ได้ มีการสร้ าง
ถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ ้นมากมาย ทาให้ น ้าในคลองเริ่ มเน่าเสียและเต็มไปด้ วยชุมชนแออัด จนกระทัง่ ปี
2002 ได้ มีโครงการฟื น้ ฟูคลองโดยสร้ างน ้าพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม และมีน ้าตกเป็ นแนวกันน
้ ้าฝน มีทางเดินเลียบคลอง
และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้ คลองแห่งนี ้กลายมาเป็ นหนึง่ ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของกรุงโซลในปั จจุบนั
จากนันให้
้ ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดดังที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของ
เกาหลีเ ป็ นอย่างไร ก้ าวล ้านาสมัยเพียงใด ท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ เพื่อพบกับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี
เครื่ องสาอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีก
มากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ ซึง่ สินค้ าที่นี ้จะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่า
 อิสระอาหารค่า
 พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

DAY 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส
ฮุนได เอ้ าท์เล็ท – ซุปเปอร์ มาเก็ต – ท่าอากาศยานอินชอน- อากาศยานบันดาร์ เสรี เบกาวัน
(B/L/-)
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึง่ ท่านจะได้ เรี ยนรู้การทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็ นมา และความผูกผันที่
ชาวเกาหลีที่มีตอ่ สาหร่าย และให้ ทา่ นได้ เรี ยนการทาคิมบับ (ข้ าวห่อสาหร่าย) พร้ อมทังสวม
้
ชุดฮันบกซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของ
เกาหลี พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก (กรุ ณาเตรี ยมกล้ องของท่านไปเอง) และนอกจากนันท่
้ านยังสามารถนากิมจิ ฝี มือของท่าน
กลับไปเป็ นของฝากได้ อีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้ นไม้ ชนิดนีเ้ จริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของ
พันธุ์ฮ็อกเกนี ้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทาลายจา
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา
จากนันน
้ าท่านชม พลอยอเมทิส ซึง่ ประเทศเกาหลีจดั ว่าเป็ นดินแดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงแต่
ั้
สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
กลางวัน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบลุ โกกิ หรื อเนื ้อหมูสดหมักกับซอสและเครื่ องเทศจนได้ ที่แล้ วนามาใส่บนกระทะ
ผัดกับ กะหล่าปลีสดและวุ้นเส้ นของเกาหลีมีน ้าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้ อย พร้ อมกับเสิร์ฟข้ าวสวยและเครื่ องเคียง
ต่างๆ
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ฮุนได เอ้ าท์เล็ท เป็ นแหล่งช้ อปปิ ้งเอ้ าท์ เล็ทขนาดใหญ่ข องอาณาจักรมีร้านสินค้ าแบรนด์ เนมระดับโลก
มากมายหลายพันร้ านค้ า ที่ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกันอย่างจุใจ
จากนันน
้ าทุกท่านแวะ ซุปเปอร์ มาเก็ต ที่มีการจาหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน
ซีเรี ยลช็ อกโก ผลิตภัณฑ์ ของใบ และรากฝอยของโสม ในรู ปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม
เครื่ องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี ้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้ น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
22.30 น.
เหินฟ้ าสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652
DAY 6 กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน – ท่าอากาศยานบันดาร์ เสรี เบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรภูมิ) (B/-/-)
03.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์ เสรี เบกาวัน
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
 พักที่ WAFA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ทา่ นได้ เก็บสัมภาระ และเตรี ยมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาร์ เสรี เบกาวัน

10.55 น.
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 513
12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***********************************
อัตราค่าบริ การ
** สาหรับผู้เดินทางจานวน 20 ท่าน **
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้ อง)
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )

อายุต่ากว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)

อายุต่ากว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

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

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม 1,000 บาท สาหรับกรณีตดั กรุ๊ป ***
วิธีการชาระเงิน
ชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท
 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้ าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นงั่
(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ บริ ษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า
มัดจาทังหมด
้
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด เส้ นทางตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้ นทาง
(โหลดได้ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และไม่เกิน 2 ใบ หรื อตามที่สายการบินกาหนด)
 ค่าธรรมเนียม น ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน และภาษี สนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในราย
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียง
ครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าธรรมเนียม น ้ามันเชื ้อเพลิงและภาษี สนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าภาษี ตา่ งๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลกู ค้ าต้ องการใบกากับภาษี )
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าทิป พนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ท่านละ 40,000 วอน หรื อ 1,200 บาทไทย
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หากไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง ต้ องแจ้ งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้ านัน้
 การยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริ ษัท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้ านันคื
้ นค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้ จ่าย 50 เปอร์ เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์ สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า แต่ทางบริ ษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์
ของลูกค้ าเป็ นสิง่ สาคัญ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายให้ แก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้ องอ่อนหรื อท้ องแก่มาก หรื อ มีเด็กอายุ 1-2
ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ ง เพื่อหาข้ อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อ
สร้ างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศเกาหลีใต้ เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
- ขอสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายใน
ทรัพย์สนิ หรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม
- กรณียกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดแล้
ั้
ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั
กากับ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณีที่
มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ อัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับ
ขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ ากรุ๊ปที่ทา่ นจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้ งยกเลิกบิน ทาง
บริ ษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน แต่ทางบริ ษัทจะขอหักเงินค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะ
เดินทาง (ถ้ าโปรแกรมที่ทา่ นเดินทางจะต้ องยื่นขอวีซา่ )
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้ าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษัทฯ
และเจ้ าหน้ าที่นนๆ
ั ้ ที่จะส่งผลทาให้ เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใ ดๆทังสิ
้ ้น
ทังค่
้ าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สกึ และค่าใช้ จ่ายที่บริ ษัทจ่ายไปแล้ ว เป็ นต้ น
- - บริ ษัทฯรับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆปฏิ
้
เสธการ เข้ าออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
เงินบางส่วนหรื อทังหมดหากท่
้
านถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ
รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษัทฯจะทาหน้ าที่ประสานงาน
และเจ้ าหน้ าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี ้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ป) ต้ องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้ บนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทังสิ
้ ้น และถ้ าทางบริ ษัทได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ วนัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้ นบางสาย

การบิน ที่สามารถเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้ องการเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว จะต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านัน)
้
- บริ ษัทฯทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการ
เดินทางแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การได้ หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ ไม่สามารถนามาขอ
คืนเงินได้ คา่ บริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชาระให้ กบั บริ ษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้ บริ ษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ

