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เกาะนามิ - อุทยานซอรั คซาน (ขึน้ กระเช้ า) – วัดชินอึนซา
ไร่ สตอเบอร์ ร่ ี - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟต์ )
ทงแดมุน – พระราชวังชางต๊ อกกุง – ศูนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพร – COSMETIC GALLERY
คลองชองเกชอน – ดิวตีฟ้ รี – ตลาดเมียงดง – RED PINE
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ ถา้ นา้ แข็ง – ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์ มาเก็ต

พิเศษ!!! +++ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ +++
(KE) หรือ

โดยสายการบิน

(OZ)

** เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2558**

วันแรก
20.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าประตูหมายเลข 7
เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
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23.40 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าประตูหมายเลข 6
เคาน์เตอร์ K สายการ บิน ASIANA AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่ทางบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่านฯ
เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 652 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

วันที่สอง

สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานซอรั คซาน(กระเช้ า) – วัดชินฮันซา

21.00 น.

22.40 น.

ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลี
จะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) จากนันนํ
้ าท่านขึน้ รถโค้ ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริ มทะเล
ของเกาะอินชอน ซึ่งเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นนานาชาติอินชอน ซึ่งได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสนามบิน
ที่ดีอนั ดับต้ นๆของโลก จากนันนํ
้ าท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ ลอยอยู่บนผิว
นํ ้าและเป็ นสถานที่ถ่ายทําละครดัง The Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาวท่าน
จะได้ สมั ผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตงตรงดิ
ั้
่งเป็ นแถวยาวตลอด 2 ข้ างทาง ซึ่งในแต่
ละฤดูเกาะนามิ จ ะมี ความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรื อเช่า
จักรยานปั่ นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี ้ ไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี ) หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี
อาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผักกระหลํ่า ต้ นกระเทียม ตอกหรื อข้ าวปั น้ และซอส
มาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคล้ าทุกอย่าง ให้ เข้ าที่ รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง เมื่อทาน
ใกล้ หมด จะนําข้ าวสวยและสาหร่าย แห้ งมาผัดรวมกันเป็ นทัคคาลบีโพกึมที่แสน อร่อย และนํ ้าซุป
06.55 น.

เที่ยง

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติซอรั คซาน ที่ได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์ แลนด์ของเกาหลี
จัดได้ วา่ เป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในเกาหลีตงอยู
ั ้ ่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ
ประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายนํา้ ทะเลสาบ หินรู ปร่ างต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติที่หาดูได้ ยากยิ่งตามรอยตํานานที่เล่าขานของจุดกําเนิดเพลงอารี รังกราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิ
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ค่า

องค์มหึมาที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางแจ้ งเพื่อความเป็ นสิริมงคลและเดินข้ ามสะพานเพื่อเป็ นการชําระล้ างจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ ภายใน
อุทยานท่านจะพบ วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้ างในสมัยซิ ลล่า พร้ อมด้ วยขึ ้น กระเช้ า ชมความงดงามของ
ธรรมชาติบนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้ าต่อ ขึ ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิน (ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ ท่านได้
สัมผัสธรรมชาติอนั บริ สทุ ธิ์และเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู” สุกี ้เห็ดหม้ อไฟ อาหารพื ้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงแต่
ั้
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ ายสุกี ้หม้ อไฟของญี่ปนุ่ โดยนําเครื่ องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด
เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จดั เตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้ สวยงามในหม้ อ เวลาทาน เติมนํ ้าซุปชาบูปรุงรสแล้ วต้ มให้ เดือด
แล้ วจึงนําอุด้งสดลงต้ ม สามารถรับประทานเป็ นอุด้งร้ อน ทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน นํ ้าจิ ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่ องเคียง)
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SEORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่ าระดับ 4*

วันที่สาม

ไร่ สตอเบอร์ ร่ ี – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟท์ ) – ทงแดมุน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลั งอาหารเช้ าพาท่ านสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ซึ่ง กํ าลังออกผลเต็มต้ นให้ ท่านได้ เห็นถึง
วิธีการทําไร่ ที่สามารถให้ ผลที่โตและหวานกรอบ ให้ ท่านเดินชมฟาร์ มพร้ อมกับท่าน
สามารถเก็บชิมได้ เล็กน้ อยอีกทังยั
้ งสามารถซื ้อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบ้ านได้
ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี ้ หมูยา่ งเกาหลี) – อาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดี
ทัว่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําเนื ้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม และตัดเป็ นชิ ้นพอคํา ห่อทาน
แบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่นํ ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และเครื่ องเคียงที่ขอบหรื อข้ าวสวยร้ อนตามความชอบ เสริ ฟ์พร้ อมนํ ้าซุป
สาหร่าย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ ท่าน
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling
X-Train พร้ อมด้ วยบัตรเครื่ องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จํากัดรอบ เล่นได้
ทุกอย่าง) รื่ นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้ วยนัง่ รถบัสท่องป่ า ชมไล
เกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ ที่ นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็
สามารถอยูด่ ้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆ

เที่ยง

ที่สื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ได้ อย่างยอดเยี่ยมและช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมายของ
เอเวอร์ แลนด์ จากนันนํ
้ าท่านสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ จากนันนํ
้ าท่าน
สู่กรุ งโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ นําท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวม
ลิฟต์ ) ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งโซลเลยก็ว่าได้ เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาว
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ค่า

เกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผ้ คู นให้ ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็ นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่ านสามารถ
ขึน้ ไปบนเฉลี ย งบริ เ วณหลัง คาซึ่ง คุณ จะเห็ น ทิ ว ทัศ น์ ข องกรุ ง โซล พร้ อมสัม ผัส บรรยากาศ LOVE KEY
CEREMONY เป็ นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคูร่ ักเกาหลีนิยมนําแม่กญ
ุ แจมาคล้ องกัน ในอีกความหมายว่าเรา
จะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้ อมข้ อความสุดซึ ้ง ต่อ
ด้ วยช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุน หรื อเทียบได้ กบั ประตูนํ ้าบ้ านเรา ตังอยู
้ ่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น
1 ในประตูเมืองอันดังเดิ
้ มของกรุงโซลตลาดแห่งนี ้ท่านสามารถช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้ อย่าง
สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื อ้ ผ้ าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้ าง ตังอยู
้ ่ท่ามกลางบรรยากาศแบบ
โบราณ บางร้ านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสีและดนตรี ตลอดคืน สินค้ าที่มีมากที่สดุ ในตลาดนี ้ คือ ผ้ า เครื่ องแต่งกาย
เครื่ องหนัง ชุดสุภ าพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ในบ้ าน รองเท้ า เครื่ องกี ฬ า ร้ านต่างๆ ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ มากที่สุด เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ
DESIGNER CLUB
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพลู โกกิ) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ ออกรสหวานนุ่ม
เวลา ทาน นํามาย่า งขลุกขลิ กกับซุปโกกิ บนกระทะแบนหรื อทรงครึ่ ง วงกลมพร้ อมผักกะหลํ่า โดยจะมีลักษณะ
ออกเป็ นแบบนํ ้าข้ น
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RICHEN ,MATE ,NOSTALGIAOR หรือเทียบเท่ าระดับ 3*

วันที่ส่ ี

พระราชวังชางต๊ อกคุง - ศูนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพร - COSMETIC GALLERY – คลองชองเก
ชอน – ดิวตีฟ้ รี – ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ +อาหารนานาชาติ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ า ท่ า นชม พระราชวั ง ชางด๊ อ กกุ ง (Changdeokgung
Palace) เป็ นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสร้ างต่อจาก พระราชวัง
เคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็ นที่พํานัก
ของพระมหากษั ต ริ ย์ ห ลายพระองค์ ใ นสมั ย ราชวงศ์ โชซอน
(Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยงั คงรักษาไว้
ประกอบไปด้ วย เขตพระราชฐานชันนอก,
้
เขตพระราชฐานชันใน
้
และสวนด้ านหลังสําหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ ขนาดยักษ์ ที่มีกว่า 300 ปี , บ่อนํ ้า และศาลา
ริ มนํา้ พระราชวังแห่งนี ้เป็ นที่ พํานักของพระมหากษัตริ ย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน ในปี ค.ศ. 1592
พระราชวังถูกเผาทําลายโดยประชาชนที่โกรธแค้ นต่อการหนีจากการพํานักในพระราชวังของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปนุ่ และได้ รับการบูรณะอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1611 ทําให้ ในปั จจุบนั ยังคงเหลือความ
งดงามบางส่ว นของพระราชวัง ได้ แ ก่ พระตํ า หนัก Injeongjeon, พระตํ า หนัก Daejojeon, พระตํ า หนัก
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เที่ยง

ค่า

Seonjeongjeon, และพระตําหนัก Nakseonjae จากนันนํ
้ าท่านชม ศูนย์ โสมรั ฐบาล เรี ยนรู้ วิธีการปลูกและดูแล
โสมอย่างไรให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีจากเจ้ าหน้ าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้ อมเลือกซื ้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ
ที่ราคาถูกกว่าเมื องไทย ไว้ บํารุ ง สุขภาพตัวท่านเองหรื อเป็ นของฝากสํ าหรั บครอบครั ว จากนัน้ นํ าท่านสู่ ศู นย์
สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) ให้ ท่านได้ รับชมสมุนไพรที่คดั เลือกและดูแลอย่างพิถีพิถนั อิสระให้ ท่านได้ เลือก
ชมและ เลือกซื ้อสินค้ ากลับไปเป็ นของฝาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ไก่ตนุ๋ โสม) เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพต้ นตํารับชาววัง เสริ ฟ์ในหม้ อดินท่ามกลาง
นํ ้าซุปที่กําลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลี ้ยงจนอายุได้ 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควัก
เครื่ องในออกจนหมด แล้ วนําเครื่ องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี ้ พุทธาจีน รากโสม พร้ อมด้ วยข้ าวเหนียว ใส่ลงไปในตัว
ไก่ แล้ วผ่านการตุน๋ จนได้ ที่ เนื ้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้ อย่างสะดวก เพิ่มรสชาตด้ วยเส้ นก๋วยเตี๋ยวแบบ
เกาหลี เกลือ และพริกไทยป่ น
จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าเครื่ องสําอางที่ COSMETIC GALLERY เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสําอางของ
เกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย
แบรนด์เนมที่นําเข้ ามาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัยชม พาท่าน
เดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่
ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี ้
ขึ ้นมาใหม่ ทําให้ กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่นํ ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กําลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY
FREE มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังให้ ท่านได้ เลือกชมและเลือกซือ้ อาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA,
HERMES หรื อเครื่ องสําอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop.ต่อด้ วยนําท่านช็อป
ปิ ง้ ตลาดเมียงดง แหล่งช้ อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของกรุงโซล หรื อที่คนไทยรู้จกั ในชื่อของ สยาม
แสควร์ เกาหลี ท่านจะได้ พบกับสินค้ าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสําอางค์ยี่ห้อดังๆ อย่าง
THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสูง
น่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ ร้ านกระเป๋ าแฟชัน่ รวมถึงเครื่ องประดับต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่
น่ารักๆ ฯลฯ ซึง่ ที่นี่จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ซีฟ้ ดู ให้ ทา่ นได้ ทานอาหารทะเลสดๆระดับดีลกั ซ์ ทัง้
ขาปูอลาสก้ า กุ้ครี มซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรี ม ของหวานและเครื่ องดื่มทานได้ ไม่อนั ้
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RICHEN ,MATE ,NOSTALGIAOR หรือเทียบเท่ าระดับ 3*
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วันที่ห้า RED PINE – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ และถา้ นา้ แข็ง – ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต –
กรุ งเทพฯ
เช้ า

เที่ยง

17.40 น.
21.10 น.
18.30 น.
22.10 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ ้ามันสน ที่มี
สรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในร่างกาย ต่อด้ วยนําท่านชม TRICK EYE MUSEUM
แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ”แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อ
ต้ องการจะจุดประกายความคิด สร้ างสรรค์และจินตนาการของการ
สร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตทิ ี่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติ เหมือนจริ งโดยให้ ผ้ ชู มเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ถ่ายภาพ ที่รูปถ่ายจะออกมาดูประหนึง่ เหมือนจริงในเหตุการณ์ให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ANDONG JIMDAK) – อาหารพื ้นเมืองของเกาหลีอีก เมนูที่ถกู ปาก
คนไทย ปรุงด้ วยไก่ วุ้นเส้ น นํ ้าซุปเข้ มข้ น คลุกเคล้ าด้ วยรสกลมกล่อม เสริ ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียง
หลายหลายชนิด
นำท่ำนสู่ ฮงอิก ถนนหน้ ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้ วยสีสนั ของงานหัตถกรรม เครื่ องประดับ
ตุ๊กตา เสื ้อผ้ ากระเป๋ าและเครื่ องใช้ ภายในบ้ าน เหล่านี ้มีทงที
ั ้ ่ทํามาจากโลหะ ผ้ า และวัสดุอื่นๆ จากฝี มือของเหล่า
ศิล ปิ นวัยรุ่ นที่ มีความมุ่ง มั่นที่ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิษฐ์ ทํามือที่แห่งนี จ้ ึง ถื อเป็ นสถานที่ ยอดนิยม
สําหรับวัยรุ่น และในบริ เวฯนันยั
้ งมีร้านคาเฟ่ แปลกใหม่ , ห้ องงานศิลป์ น่านัง่ เล่น, ร้ านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรม
คลับเดย์ ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต
กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้ าสูส่ นามบิน
นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 651
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
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***รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบชําระ เหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชํา ระ
ให้ กบั สายการบินและสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆแบบชําระเหมาขาดก่อนออกเดินทางฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการ
ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินค่าทัวร์ สว่ นใด ๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ทา่ น***

อัตราค่ าบริการ
รวมภาษีสนามบินและภาษีต๋ ัวทุกชนิดแล้ ว
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรั บขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง

28 ม.ค. – 1 ก.พ. 58
4-8 ก.พ. // 11-15 ก.พ. 58
25 ก.พ. – 1 มี.ค. 58
4-8 มี.ค. //11-15 มี.ค. 58
18-22 มี.ค. // 25-29 มี.ค. 58
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 58
6-10 ก.พ. // 19-23 ก.พ. 58
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 58
6-10 มี.ค. //13-16 มี.ค. 58
20-23 มี.ค. // 27-31 มี.ค. 58

OZ

KE

26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง

25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่ รับเตียง

24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1.
ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่ านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทัง้ หมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15 วัน
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึง เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
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4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้ จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ราคาทัวร์ รวม
1.
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
2.
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4.
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านกรณีไม่พกั เดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5.
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8.
ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู ํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1.
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือ
รายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
2.
ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ รวมทัง้ ทริป 20,000 วอน ต่ อท่ าน (ประมาณ 600 บาท)
3.
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4.
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้ าน
(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาํ เนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ น โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
หมายเหตุ
1.
จานวนผู้เดินทาง ขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ขึน้ ไป (กรณีลกู ค้ า 10 ท่ าน ออกเดินทางไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ )
2.
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3.
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
4.
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5.
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6.
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
7.
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
8.
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว
ทังหมด
้
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***ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้ท่ ตี ้ องการเดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ***
1.
ผู้เดินทางทีย่ งั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้ วยอาจจะ
ต้ องใช้ ในบางกรณี
2.
ผู้เดินทางทีเ่ ป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรี ยมบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบรับรองการ
ทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
3.
ผู้เดินทางที่ทาํ เล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
4.
กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ้ ามี ) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
ในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคน
เข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ นื ๆ

