(IW) IAW-ICNBI-KB02

Spring Korea & Brunei

กำหนดกำรเดินทำง มีนำคม – เมษำยน 2562
จำนวน 6 วัน 5 คืน
(IW) IAW-ICNBI-KB02 ทัวร์ เกาหลี Spring Korea & Brunei

6 วัน 5 คืน (BI)

(IW) IAW-ICNBI-KB02

รำยละเอียดกำรเดินทำง
DAY 1
10.00 น.

13.30 น.

17.15 น.

DAY 2

เช้ำ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน

(-/-/-)

คณะพร้อ มกั น ณ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำ งประเทศ ชั้น 4
เคำน์เตอร์สำยกำรบิน Royal Brunei โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอำนวย
ควำมสะดวกด้ำนสัมภำระเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ ประเทศบรูไน โดย สำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 514
** กรุณำเตรียม Overnight Bag สำหรับใส่เสื้อผ้ำ และสัมภำระที่จำเป็น ในวันแรกของกำร
เดินทำง
และ วันที่ 5 ของเดินทำง(ขำออกจำกเกำหลี) โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจำกทำงเรำจะ
ดำเนินกำรโหลดสัมภำระให้ท่ำนแบบ check through ท่ำนสำมำรถนำของเหลว อำทิ โฟมล้ำงหน้ำ
ครีมอำบน้ำ เจล เครื่องสำอำง พกติดตัวได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้ำงบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุ
ปริมำณให้ชัดเจน) **
ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน ประเทศบรูไน (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำไทย 1 ชม. กรุณำ
ปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
แล้ว
จำกนั้นนำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก
 พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
มัสยิดทองคำ – พระรำชวังหลังคำทองคำ - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
(B/L/-)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงชม มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมือง
หลวงกรุงบันดำร์เสรีเบกำวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่ำเป็นมัสยิดที่สวยสุดใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก สถำปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่ำเป็นแบบอิส ลำม
มิกซ์อำร์ต สไตล์อิตำลี โดยสถำปนิกชำวอิตำลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่
คัดสรรมำเป็นอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้ำนนอกทั้งหมด
มำจำกญี่ปุ่น หินอ่อนสีขำวพรำวกระจ่ำ งจำกอิตำลี หินแกรนิตเนื้อ
แข็งชั้นเยี่ยมจำกเซี่ยงไฮ้ โคมระย้ำคริส ตัลจำกอังกฤษและออสเตรีย
พรมเส้นใยพิเศษจำกนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้
ถึง 3.3 ล้ำนแผ่น ควำมสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่ำสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่ำง
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กลำงวัน
15.25 น.
21.45 น.

DAY 3
เช้ำ

ทั่วถึงไม่ว่ำคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตำม กำรตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอก
นำนำพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองคำสร้ำงถึง 3.3 ล้ำนแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จัก
กันอีกชื่อหนึ่งว่ำ "มัสยิดทองคำ"
หมำยเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถำนที่สำคัญของศำสนำอิสลำม ขอควำมกรุณำแต่งกำยให้สุภำพ งดใส่
เสื้อแขนกุด และกำงเกงขำสั้น และรองเท้ำแตะ
แวะถ่ำยรูป พระรำชวังหลังคำทองคำ พระรำชวังที่ประทับขององค์สุลต่ำนประมุขของประเทศบรูไน
รวมทั้งเป็นสถำนที่ทำกำรของทำเนียบรัฐบำลอีกด้วย พระรำชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสำนศิลปะ
แบบมำเลย์และบรูไนเข้ำด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่ำงๆ ถึง
1,788 ห้อง มีโรงรถขนำดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่ำ 350 คัน
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน
ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลี โดย สำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651
ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลี (เวลำท้องถิ่ นเร็วกว่ำ ไทย 2 ชม. กรุณำปรับ
นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว
ต่อจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก
 พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
วัดเจิงดองซำ – อินชอน ไชน่ำทำวน์ – หมู่บ้ำนเทพนิยำย – เกำะนำมิ
(B/L/D)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจิงดองซำ เป็นวัดพุทธเก่ำแก่ เดิมชือว่ำ จินจองซำ(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุ
โครยอ(Goryeo) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศำลเจ้ำสำหรับเก็บ
รำชวงศ์โครยอ อยู่ภำยในป้อมปรำกำร Samrangseong เชื่อกันว่ำ
สร้ ำ งกั น ตั้ ง แต่ ยุ ค ที่ ส ร้ ำ งชำติ เ กำหลี โ ดยเจ้ ำ ชำยทั้ ง 3
คน
ของ Dangun ผู้ก่อตั้งชำติเกำหลี หลังจำกนั้นเดินทำงไปที่ อินชอน ไช
น่ำทำวน์ เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับกำรเปิดท่ำเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883
โดยมอบเป็ น พื้น ที่ พิ เศษให้ กั บชำวจีน ในยุ ค นั้น คื อ รำชวงศ์ ชิง (Ching
Dynasty) ในอดีตเคยมีร้ำนขำยของประเภทต่ำงๆ ที่มำจำกเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้ำนส่วนใหญ่จะ
เป็นร้ำนอำหำร ถึงแม้ว่ำคนรุ่นปัจจุบันในไชน่ำทำวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่ำน
ที่มีร้ำนอำหำรที่มีกลิ่นอำยควำมเป็นจีนอยู่มำกที่สุด แล้วย่ำนนี้ยังเป็นไชน่ำทำวน์เพียงแห่งเดียวในเกำหลี
ด้วย
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DAY 4
เช้ำ

ต่อ จำกนั้ นน ำท่ ำ นเดิน ทำงสู่ หมู่ บ้ำ นเทพนิย ำย ถูก ตกแต่ งประดั บ
ประดำ และวำดสีสันให้หมู่บ้ำนแสนจะธรรมดำกลำยเป็นหมู่บ้ ำนแห่ง
เทพนิยำย มีนิยำยโด่งดังหลำยเรื่อง อำทิ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7,
หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลำดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่
ในหมู่บ้ำนแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทำงมำเยี่ยมชมและสร้ำ ง
ควำมคึกคัก ให้กั บหมู่บ้ ำน เพรำะในอดีตผู้ คนย้ ำ ยออกจำกเมือ งนี้ไ ปทำงำนในเมือ งใหญ่กันมำกจน
หมู่บ้ำนเงียบเหงำลงไป
 บริ ก ำรอำหำรกลำงวั น ณ ภั ต ตำคำร เมนู ทั ค คำลบี
หรือไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลี อำหำรเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน
นำไก่บำร์บีคิว ข้ำวเหนียว มันหวำน ผักต่ำ งๆลงผัดรวมกั บ
ซอสแบบเกำหลี นำผักกำดเขียวมำห่อรับประทำน และสำมำรถ
ดัดแปลงเป็นทัคคำลบีโปคึมหรือข้ำวผัดทัคคำลบี โดยนำข้ำ ว
สวยและสำหร่ำยแห้งมำผัดรวมกับทัคคำลบี
นำท่ำ นเดินทำงสู่ เมืองชุนชอน เพื่อเดินทำงไปยัง ท่ำเรือเฟอร์รี่ข้ำ ม
ฟำก สู่ เกำะนำมิ สถำนที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับ คู่รักคู่หนุ่ม
สำว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถำนที่ถ่ำยทำละครเกำหลี Winter
Love Song หรือเพลงรักในสำยลมหนำว ท่ำนสำมำรถเดินผ่ำ น
กลำงแมกไม้สวนสนที่สูงเสียดฟ้ำ เพื่อสัมผัสบรรยำกำศโรแมนติกใต้เงำ
ไม้
...ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนกลับฝั่ง...
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูชำบู ชำบู หรือสุกี้หม้อไฟสไตล์เกำหลี อำหำรพื้นเมืองของ
คำบสมุทรเกำหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคำบสมุทรเกำหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ำยสุกี้หม้อไฟ
 พักที่ SUWON PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกำหลี – พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย + คิมบับ
+ ชุดฮันบก – ชมซำกุระถนนยออิโด - โซลทำวเวอร์ – ตลำดทงแดมุน
(B/L/D)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้น นำท่ำนสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนำนนำมว่ำ
ดิสนีย์แลนด์เกำหลี โดยมีบริษัท ซัมซุงเป็นเจ้ำของ ท่ำ นจะได้
นั่งกระเช้ ำลิ ฟท์ และท่อ งไปกั บโลกของสัต ว์ป่ ำ ซำฟำรี ชมไล
เกอร์ แฝดคู่ แรกของโลก และ สนุกกับ เครื่ องเล่ นนำนำชนิ ด
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อำทิ สเปสร์ รถไฟเหำะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบำนสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ เดือนมีนำคม - เมษำยน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน เป็นดอก
กุหลำบ, เดือนสิงหำคม – กันยำยน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน เป็นสวนดอก
เบญจมำศ เดือนธันวำคม – กุมภำพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกำลหรือช่วงเทศกำลต่ำงๆ ก็ จะมี
กำรตกแต่งสวนสนุกให้เข้ำกับ บรรยำกำศเทศกำลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash)
ในเดือนสิงหำคม, เทศกำลฮำลำวีน (Happy Halloween) ในเดือนตุลำคม, เทศกำลคริสต์มำส
ในช่วงปลำยปี ก็มีกำรตกแต่งประดับไฟให้ต้น คริ ส ต์ ม ำส พร้ อ มจั ด ขบวนพำเหรด Christmas
Holiday Fantasy ในเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ ก็มี เทศกำลหิมะและกำรเล่นเลื่อนหิมะ ชม
กิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ด้วยบัตรเข้ำชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูหมูย่ำ งเกำหลี ต้นตำรับอำหำรเลื่องชื่อของประเทศ
เกำหลีใต้ เป็นหมูย่ำงที่ผ่ำนกำรหมักจนได้ที่ นำมำย่ำงบนเตำถ่ำนร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทำน
กับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกำดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ำยเมี่ยงคำ แกล้ มด้วยพริกเกำหลีเม็ดโตสี
เขียวสดพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโซล มหำนคร และเมืองหลวงของเกำหลีใต้มำนำนกว่ำ 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้
เป็นจุดศูนย์รวมด้ำนต่ำงๆ ของเกำหลีใต้ไม่ว่ำจะเป็น วัฒนธรรม, กำรศึกษำ, เศรษฐกิจ
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้งร้ำนเครื่องสำอำงยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชำวไทยให้ท่ำนได้เลือกซื้อ
กลับไปฝำกเป็นของที่ระลึก อำทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของ
สเปรย์ น้ ำแร่ ช่ ว ยยกกระชั บ ใบหน้ ำ ให้ ใ ยหน้ ำ ของคุ ณ ดู อ่ อ นกว่ ำ วั ย กระจ่ ำ งใสภำยใน 14 วั น ,
DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทำกสำหรับช่วยฟื้นฟูผิว สมำนแผล
รอยหลุมสิว เติมเต็มควำมยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ
จำกนั้น นำท่ำนสู่ สมุนไพรโสมเกำหลี โสมถูกนำมำใช้เพื่อสุขภำพเป็นเวลำนำนำกว่ำ 2,000 ปี ใน
ตำรำยำแผนโบรำณจีนระบุว่ำ โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมควำมแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอำหำร และปอด
ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทำงกำรแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขำด
เลือด เสริมประสิทธิภำพทำงเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง
จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย ซึ่งท่ำนจะได้เรียนรู้กำรทำสำหร่ำยของชำวเกำหลี ประวัติ
ควำมเป็นมำ และควำมผูกผันที่ชำวเกำหลีที่มีต่อสำหร่ำ ย และให้ท่ำ นได้เรียนกำรทำคิมบับ (ข้ำ วห่อ
สำหร่ำย) พร้อมทั้ง สวม ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชำติของเกำหลี และถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก (กรุณำ
เตรียมกล้องของท่ำนไปเอง) นอกจำกนั้นท่ำนยังสำมำรถนำคิมบับ ฝีมือของท่ำนกลับไปรับประทำนได้
อีกด้วย

(IW) IAW-ICNBI-KB02 ทัวร์ เกาหลี Spring Korea & Brunei

6 วัน 5 คืน (BI)

(IW) IAW-ICNBI-KB02

ค่ำ

DAY 5
เช้ำ

จำกนั้นนำท่ำน ผ่ำนชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ ถนนยออีโด ซึ่งกำลังบำนอยู่ทั่วเกำหลี ไม่ต้องไป
ถึงญี่ปุ่นก็สำมำรถชมซำกุระได้ เพรำะไม่ว่ำจะเดินทำงไปที่ไหน สองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วยงำมของดอก
ซำกุระสีชมพูอ่อน ละลำนตำ ให้ท่ำนได้หยิบกล้องขึ้นมำถ่ำยภำพดอกซำกุระเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งได้
เห็ นภำพของคนเกำหลี ออกมำปิก นิก ตำมสวนสำธำรณะ ทั้ งที่ ม ำเป็น เพื่ อนกลุ่ ม ใหญ่ๆ คู่ รัก และ
ครอบครัว ชวนกันมำพักผ่อน ทำอำหำรมำนั่งทำนไปคุยไปดูดอกซำกุระไปด้วย (ดอกซำกุระจะเริ่มบำน
ประมำณ ต้นเดือน จนถึงกลำงเดือนเมษำยนเท่ำนั้น)
หมำยเหตุ **ทั้งนี้กำรบำนของดอกซำกุระขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ หำกดอกซำกุระไม่บำน ทำงบริษัทขอ
อนุญำตไม่นำท่ำนไป และไม่มีกำรหักคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น**
จำกนั้ น น ำท่ ำ น ชมวิ ว กรุ ง โซล ณ โซล ทำวเวอร์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ น
เขำนัมซำน ภูเขำเพียงลูกเดียวใจกลำงเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1
ใน 17 หอคอยเมื อ งที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก สู ง ถึ ง 480 เมตร เหนื อ
ระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภำพของกรุงโซล และชำนเมืองแบบ
รอบทิศ หรือท่ำนอำจจะเลือ กคล้องกุ ญแจคู่รัก ตำมควำมเชื่อก็ไ ด้
(ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์)
จำกนั้น ให้ท่ำนช้อปปิ้ง ตลำดทงแดมุน ที่ตลำดนี้เรำสำมำรถซื้อข้ำวของ และ
ต่อรำคำได้อย่ำงสนุกสนำน เพรำะมีร้ำนค้ำ ต่ำ งๆ มำกมำย ตั้งอยู่ท่ำมกลำง
บรรยำกำศแบบโบรำณ และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน สินค้ำที่มีมำกที่สุด
ในตลำดนี้ คื อ เสื้อ ผ้ำ เครื่ องแต่ง กำย เครื่อ งหนั ง ชุ ดสุภ ำพสตรี และเด็ ก
เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้ำน รองเท้ำ เครื่องกีฬำ ฯลฯ
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบิบัมบับ หรือ ข้ำวยำเกำหลี โดยอำหำรชนิดนี้จะเสิร์ฟมำเป็น
ชำมข้ำวสวยร้อน โรยหน้ำด้วยผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว และ น้ำพริกนอกจำกนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดำว
หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบำง ๆ เช่นกัน จำกนั้นคลุกส่วนผสมต่ำง ๆ ให้เข้ำกันดีก่อนรับประทำน
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนำมู – พระรำชวังเคียงบ๊อค
หมู่บ้ำนโบรำณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลำดเมียงดง
(B/L/-)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้น นำท่ำนชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจำกน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วย
บำรุงร่ำงกำย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอำหำร และรักษำสมดุลในร่ำงกำย
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กลำงวัน

บ่ำย

นำท่ำ นชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนำมู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ำ ลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะ
เมล็ ดของพั น ธุ์ฮ็ อ กเกนี้ ชำวเกำหลีรุ่ น ใหม่ นิย มน ำมำรับ ประทำนเพื่อ ช่ วยดู แลตั บให้ ส ะอำดแข็ง แรง
ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลำยจำกำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ บุหรี่ สำรตกค้ำงจำกอำหำร และยำ
นำท่ำ นชม พระรำชวั งเคีย งบ็ อค ซึ่ งเป็น พระรำชวั งไม้โ บรำณ
เก่ำแก่ที่สุด สร้ำงขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่ำ 600 ปีก่อน
ภำยในพระรำชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมำกกว่ำ 200 หลัง แต่ได้
ถูกทำลำยไปมำกในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ำมำบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็น
ศู น ย์ บั ญ ชำกำรทำงกำรทหำร และเป็ น ที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย์
ปัจจุบันได้มีกำรก่อสร้ำงหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลำยขึ้นมำใหม่ใน
ตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพคู่กับพลับพลำกลำงน้ำ “เคียง
เฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงำนสโมสรสันนิบำตต่ำงๆ
สำหรับต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพื้นเมืองดั้งเดิม
จิม ดักจำนใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโตวุ้นเส้นเกำหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจำกมันฝรั่งทำให้
เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อ นๆกำรรับประทำนใช้กรรไกรตัด
เส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
นำท่ ำ นชม หมู่บ้ ำ นบุ ค ชอนฮั นอก ซึ่ ง ในอดี ตเป็ น หมู่ บ้ ำ นที่ มี
ชื่อเสียงโด่งดังมำก เพรำะเป็นที่อยู่อำศัยของเหล่ำ บรรดำขุนนำง
ระดับสูง ปัจจุบันสองข้ำงทำงคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอำยบรรยำกำศ
บ้ำนเกำหลีโบรำณที่ยังคงอนุรักษ์สภำพแวดล้อมและบ้ำนเรือนไว้
เกือบจะสมบูรณ์
จำกนั้น น ำท่ ำ นชม พลอยอเมทิ ส ซึ่ งประเทศเกำหลี จัด ว่ ำ เป็ น
ดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภำพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สี ม่ว งอ่ อ นเย็น ตำจนถึ ง สีม่ วงไวน์ มี
เสน่ห์เย้ำยวนใจ พลอยนี้จะงำมจับตำเมื่อมำทำเป็นแหวน จี้ ต่ำงหู และสร้อยข้อมือ
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ นำฬิกำ,
แว่นตำ, กระเป๋ำ, เครื่องสำอำง, กล้องถ่ำยรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่ำนอิสระได้เลือกซื้ออย่ำง
เต็มที่
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พอก
(มำม่ำ
11.30 น.
16.05 น.
18.15 น.
20.00 น.

นำทุกท่ำนช้อปปิ้งตลำดดังที่สุดของเกำหลี ตลำดเมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลี หำกท่ำนต้องกำร
ทรำบว่ำแฟชั่นของเกำหลีเป็นอย่ำงไร ก้ำวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่ำนจะต้องมำที่
เมียงดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้ำวัยรุ่น อำทิ เสื้อผ้ำบุรุษ -สตรี เครื่องสำอำง
ดังๆ อย่ำง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP,
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือก
ซื้อ ซึ่งสินค้ำที่นี้จะมีรำคำถูกกว่ำที่เมืองไทย 2-3 เท่ำ
 อิสระอำหำรค่ำ
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
ซุปเปอร์มำร์เก็ต – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน - ท่ำอำกำศยำนบันดำร์เสรีเบกำวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำทุกท่ำนช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มำเก็ต ที่มีกำรจำหน่ำยของฝำกยอดนิยมมำกมำย เช่น สำหร่ำย ขนมต่ำงๆ
ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรำกฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชำโสม โคลน
หน้ำโสม ครีมล้ำงหน้ำโสม เครื่องสำอำงโสม หมอนสุขภำพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกำหลี) ชินรำเมง
เกำหลี) เป็นต้น
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
เหินฟ้ำสู่ ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบันดำร์เสรีเบกำวัน
เหินฟ้ำสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 519
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

***********************************
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อัตรำค่ำบริกำร **ไม่มีรำคำเด็ก**
ผู้ใหญ่
(2-3 ท่ำน/ห้อง)
17,900
19,900
23,900
18,900

กำหนดวันเดินทำง
9-14 มีนำคม 2562
6-11 เมษำยน 2562
13-18 เมษำยน 2562
20-25 เมษำยน 2562

พักเดี่ยว
(จ่ำยเพิ่ม)
9,000
9,000
10,000
9,000

วิธกี ำรชำระเงิน
ชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000 บำท
** 13-18 เม.ย. 62 ชำระมัดจำ ท่ำนละ 15,000 บำท **
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้ำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง

(หนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำน 6 เดือนขึน้ ไป)
 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 1 ขวด / ท่ำน
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(IW) IAW-ICNBI-KB02

 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ
 ประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
(หมำยเหตุ: ค่ำประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่มีอำยุ 1 – 80 ปี กรณีมีอำยุมำกกว่ำ 80 ขึ้นไปทำง
บริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญำฯ และท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จำกบริษัทที่
ท่ำนไว้วำงใจ)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำมินิบำร์
และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่ำธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินอำจเรียกเก็บเพิ่มตำมภำวะอัตรำแลกเปลี่ยน
 ค่ำปรับ สำหรับกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงที่เกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย ท่ำนละ 1,600 บำท
(ทำงเจ้ำหน้ำทีส่ ง่ กรุป๊ ขออนุญำตเก็บค่ำทิป ทีส่ นำมบินสุวรรณภูม)ิ
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