
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

ราคาเริม่ตน้ท่ี...22,900.- 

 

 



 
 
 
 กาํหนดวนัเดินทาง 

ตลุาคม 10 – 15 ตุลาคม 2561 22,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 
วนัแรก กรุงเทพฯ บรไูน BKK-BWN BI 520 20.45-00.30+1 02.45 ชม. 
วนัท่ีสอง บรไูน อินชอน BWN-ICN BI 651 15.15-21.35 05.20 ชม. 
วนัท่ีหา้ อินชอน บรไูน ICN-BWN BI 652 23.30-03.05+1 05.35 ชม. 
วนัท่ีหก บรไูน กรุงเทพฯ BWN-BKK BI 513 10.55-12.40 02.45 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ – บรูไน  

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์
สายการบินรอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 9 แถว U 

 
 

20.45 น. “เหิรฟ้าสู่บรไูน” โดยสายการบินรอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี BI 520 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

00.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน  ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

 AL AFIAH BOUTIQUE HOTEL   BRUNEI 
วนัที่สอง บรูไน – มสัยดิโอมาร ์– มสัยดิทองคาํ – อินชอน   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านผ่านชมและถ่ายรปูภายนอก พระราชวงั Istana Nurul Iman 

พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของ สุลต่านแหง่บรไูนและพระ

ราชวงศ ์ สรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคาํ 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บน

พ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมทาํดว้ยทองคาํ, หอ้ง 1,788 

หอ้ง, หอ้งน้ํา 257 หอ้ง ส่ิงอาํนวยความ สะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระวา่ย

น้ําจาํนวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรบัอากาศสาํหรบัมา้เพ่ือแข่งโปโลของ องค์

สุลต่านจาํนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเล้ียงท่ี

สามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และ สุเหร่าท่ีจุคนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่ง

น้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรท่ีูพระองคส์ะสมอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์

เสรีเบกาวนั สรา้ง ข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจาํ

พระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็น พระราช

บิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมสัยิดประดับ

ตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาํหรบัสถานท่ีใน

การสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ี

เป็นการ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี 

ไดร้บัการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli 

ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจาํลองเรือ

พระราชพิธีมา ประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอก

แวดลอ้มดว้ยพนัธุ์ไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดน แห่งสรวง

สวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑ ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
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ราชาภิเษกของสมเด็จ พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใช้

ขององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเชน่ เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ือง

ราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูนํ้าประเทศ  
ต่าง ๆ ท่ี ถวายแด่องคสุ์ลต่านแหง่บรไูน 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งข้ึนในโอกาส

ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองค ์ ปัจจุบนั มสัยิดทองคาํแห่งน้ี

เป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมี

การนําเขา้วสัดุใน การก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจาก

ประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องคาํแท่งขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจาก ประเทศ

ออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายใน

ประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง โดมทองคาํจาํนวน 29 อนั 

บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน

หรือสมเด็จ พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห ์มอิูซซดัดิน วดัเดาละห ์ซ่ึง

เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรไูน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

15.15 น. “เหิรฟ้าสู่อินชอน” โดยสายการบินรอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี BI 651 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.20 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

21.35 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

 CENTRAL PLAZA HOTEL   INCHEON 
วนัที่สาม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคียงบ็อก – หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก – ตลาดทงแด

มุน    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันนําท่านเดินทางไป สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย ์

แลนดเ์กาหลี โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟต ์และท่อง

ไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก และ สนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร ์ รถไฟเหาะ หนอน สะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลงั

บานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 

เมษายน เป็น สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก

กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - 

เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ 

ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่าํกดัจาํนวนรอบ 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทคัคาลบี 
 จากน้ันนําท่านผ่านชม บลเูฮา้ส ์ ทาํเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ้

อนุสาวรียร์ปูนกฟีนิกซ ์  สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของภเูขารปูหวัมงักรและวงเวียนน้ําพุนับเป็นจุดท่ีมี ฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล 
(ระหวา่งรถแล่นผ่านไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งส้ิน) 
นําท่านชม พระราชวงัเคียงบ็อก ซ่ึงเป็นพระราชวงัไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

สรา้งข้ึนใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงั แห่งน้ี
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มีหมูพ่ระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มา

บุกยึดครอง ทั้งยงั เคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของ

กษัตริย ์ ปัจจุบนัไดมี้การก่อสรา้งหมูพ่ระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกทาํลายข้ึนมาใหมใ่น

ตาํแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ท่ีซ่ึงเคยเป็น ทอ้งพระ

โรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง   

จากน้ันนําท่านชม หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก ซ่ึงในอดีตเป็นหมูบ่า้นท่ีมีช่ือเสียง

โด่งดงัมาก เพราะเป็นท่ีอยู่อาศยัของเหล่าบรรดาขุนนางระดบัสูง ปัจจุบนัสอง

ขา้งทางคุณจะไดส้มัผสักล่ินอายบรรยากาศบา้นเกาหลีโบราณท่ียงัคงอนุรกัษ์

สภาพแวดลอ้มและบา้นเรือนไวเ้กือบจะสมบรูณ ์ 

นําท่านเดินทางสู ่ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยักวา่ 10 แห่ง ตั้งอยูท่่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิม
ของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตตูะวนัออก เป็นแหล่งคา้ของสินคา้ประเภทผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง เคร่ืองนอน เคร่ืองใชภ้ายในบา้น อุปกรณกี์ฬา 
เคร่ืองกีฬา รองเทา้ และอ่ืนๆ 
จากน้ันนําท่านชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ี

สาํหรบัจดัแสดงงานศิลปะ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี

ท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ในยามคํา่คืนได้

อีกดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  ชาบูเห็ด 

 GALAXY HOTEL INCHEON 
วนัที่สี่ มสัยดิกลางกรุงโซล – โรงเรียนสอนทาํกิมจ ิ– หอคอยโซลทาวเวอร ์– คลองชองเกชอน - ตลาด

เมียงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 จากน้ันพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวล

สมุนไพร โสมถูกนํามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตาํรา

ยาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบ

ย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยส่วนรวม

สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้

จดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภัณฑโ์สมเป็นส่ิงท่ี

ขาดไมไ่ดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 

50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ 

บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันนําท่านชม มัสยิดกลางกรุงโซล (Seoul Central Masjid) เป็นมสัยดิ

แห่งแรกในประเทศเกาหล ีครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งได้รบัการ
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บรจิาคจากรฐับาลเกาหล ีตัง้อยูก่ึง่กลางระหว่างแม่น้ําฮนักงักบัภูเขานัมซาน ใน

ชัน้แรกเป็นห้องประชุม และห้องทํางานของสภามุสลมิเกาหล ีชัน้ที ่2 คอืหอ

สวดสําหรบัผูช้าย ขนาด 427 ตารางเมตร และบนชัน้ที่ 3 เป็นหอสวดสําหรบั

ผู้หญิง ปจัจุบนัน้ีมสัยดิยงัใช้เป็นศูนย์กลางศาสนา วฒันธรรมอิสลาม และ  

สถาบนัวจิยัอื่นๆ เป็นตน้ และทาํพธิลีะหมาด 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบนัสอนทาํกิมจิ ชมวิธีการ

ทาํกิมจิ ผักดองท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหารท่ีข้ึนโต๊ะชาวเกาหลีทุก

ม้ือปัจจุบันกิมจิเป็นท่ีนิยมแพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียท่ีเป็น

ประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกนัโรคให ้ ท่านได ้ ทดลองทาํกิมจิดว้ยตวั

ท่านเอง และสามารถนํากลับมาเป็นของฝาก พิเศษ!!  เก็บภาพความ

ประทบัใจดว้ยการ ใส่ชุดประจาํชาติของ เกาหลีใต ้(ฮันบก) พรอ้มถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ไก่ตุน๋โสม 
 จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของ

นักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น 

ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขาย

ในไทย 

จากน้ันนําท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงสุดในโลก 

มีความสูงอยู่ท่ี480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่ีฐานของหอคอยก็คือศาลา

แปดเหล่ียม ปาลกั๊กจอง สวนสตัวเ์ล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ หอ้งสมุดสาธารณะ

นัมซาน อาคาร อนุสรณ ์ผูร้กัชาติอนัชุงกุน และสถานท่ีอาํนวยความสะดวกอนั

หลากหลาย สวนสาํหรับออกกําลังกายและเดินพักผ่อนหย่อนใจยามท่ีเหน็ด

เหน่ือยจากการงานหรือการเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ เราสามารถมาผ่อนคลาย

ท่ีสถานท่ีแห่งน้ีไดดี้ทีเดียว และดา้นล่างของหอคอย ยงัมีรา้นคา้ต่างๆ มากมาย 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์ จากน้ันพาท่านไปยงัสถานท่ีสุดแสนโรแมนติค ซ่ึงคู่รกัคน

เกาหลีมกันิยมเอากุญแจไปคลอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี โดยนิยมนํากุญแจมาเขียน

ช่ือหรือ ขอ้ความสุดซ้ึงลงบนกุญแจจากน้ันคลอ้งกุญแจไวแ้ละโยนลูกกุญแจท้ิง

ลงแม่น้ํา บ่งบอกถึงความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกัน” จึงเรียกกันว่า 

กุญแจคู่รกั 

นําท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 

600 ปี ท่ีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา และบรูณะ

คลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ ทาํ ใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร ท่ีมีแต่น้ํา

ใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ท่ีกําลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบัน

โครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะ 

ต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่ง

คลอง 

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
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อาทิเช่น นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  

แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียง

ดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นม

ช่ือดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็

สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างรา้นเคร่ืองสาํอางคท่ี์คุน้หคูนไทย 

เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาด

แห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อย่างล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น 

ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีสาํคญัราคาเคร่ืองสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก 

ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็

ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 

ฟุต 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
 GALAXY HOTEL INCHEON 

วนัที่หา้ TRICK EYES MUSEUM – ถนนฮงแด – ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ ที่สกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมี

สรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลใน

ร่างกาย 

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ อเมทิส ถือเป็นสญัลกัษณ์  

ของอญัมณีพลอยเกาหลีอีกอยา่ง อเมทิสหรือหินเข้ียวหนุมาน เป็นอญัมณี

พลอยสีมว่ง ท่ีมีช่ือเสียงมาก คนเกาหลีนิยมนํามาทาํเคร่ืองประดบัร่างกาย เช่น 

สรอ้ยขอ้มือ, แหวน, จ้ี, ต่างห ู เป็นตน้ เช่ือวา่พลอยน้ีสวมใสแลว้จะทาํให้

สุขภาพดีและมีโชคลาภ ในสมยัก่อน ใครมีไวพ้ลอยสีม่วงน้ีครอบครองตอ้งเป็น

กษัตริยเ์ท่าน้ัน ปัจจุบนัเช่ือกนัวา่ นอกจากเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสวยงามมาก ยงั

เป็นแร่วตัถุมงคลในดา้นการคา้ขายเสริมสิริมงคลใหก้บัชีวิต สามารถปกป้อง

คุม้ครองผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากน้ันนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะ

แนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปู

แอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้ง

ภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการ

ซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้ม

เขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู

ประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจน

แทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM 

เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมิูขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จมิดกั 
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ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบั เดือนมกราคม  (อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 25 ท่าน ข้ึนไป) 

  
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

 

      
22,900.- 
 5,000.- 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนน ฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ

มหาวิทยาลยัฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็ก

มหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟท่ี

เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอร่ี รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และ

รา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของ

สินคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วง

บ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของท่ีขายกนั

เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป 

เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแ่พก้นัก็คือขนมต่างๆ 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลาย

เงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  

เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
19.00 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
23.30 น. “เหิรฟ้าสู่บรไูน” โดยสายการบินรอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี BI 652 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.35 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที่หก บรูไน - กรุงเทพฯ  

03.05 น. เดินทางถึงสนามบิน ประเทศบรไูน นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

 AL AFIAH BOUTIQUE HOTEL   BRUNEI 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
10.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ” โดยสายการบินรอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี BI 513 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 10,000 บาท/
ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
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 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บรไูน-อินชอน // อินชอน-บรไูน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

รอยลั บรไูน แอรไ์ลน์ (BI) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่ีบรไูน วนัละ 5 ดอลลาร/์ท่าน/วนั รวม 2 วนั คิดเป็น 10 ดอลลาร ์

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่ีเกาหลี วนัละ 5 ดอลลาร/์ท่าน/วนั รวม 4 วนั คิดเป็น 20 ดอลลาร ์
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร/์ท่าน/วนั รวม 6 วนั คิดเป็น 18 ดอลลาร ์ 

(ข้ึนอยูก่บัความพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

เอกสารทาํวีซ่า : 
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หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจํากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
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แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะทาํใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋า
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 

 
รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทมื์อถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................................................... 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 10,000. บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านที่มดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  

  วันที่................................................ 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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