กำหนดกำรเดินทำง 31 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561
โปรแกรมกำรเดินทำง
เกาะนามิ - บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกงุ - คลองชองเกชอน - จตุรัสควางฮวามุน โซลโล 7017 - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ ง้ สตรี ท ล๊ อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ - ศูนย์โสม - ร้ านสมุนไพร หอคอยกรุงโซล - ดิวตี ้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ร้ านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ
วันแรกของการเดิ นทาง พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ

19.30 – 23.30 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชัน้ 4 ชันผู
้ ้ โดยสารขา
ออก เคาน์เตอร์ สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ใกล้ ประตู
ทางเข้ าหมายเลข …… โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่ องของ
เอกสาร
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ข้ อแนะนำ ถ้ ำต้ องกำรนำของเหลวขึ ้นเครื่องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้ องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วย ให้ นำถุงขึ ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก

สัตว์ไม่วำ่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญำต ให้ นำเข้ ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำ งๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้ องเสียค่ำปรับ

22.20 -03.05 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเที่ยวบิน ZE512 / ZE514 หรื อ
เทียบเท่า // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY เป็ นสายการบินโลว์คอสต์ มีมาตราฐานความปลอดภัย
ระดับสากล สายการบินโลว์คอสต์ไม่เสริ ฟอาหารบนเครื่ องบิน เสิร์ฟเป็ นน ้าเปล่าเท่านัน้ // น ้าหนักกระเป๋ า
15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ ้น (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
วันที่สองของการเดิ นทาง

เกาะนามิ - บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกงุ - คลองชองเกชอน - จตุรสั ควางฮวามุน โซลโล 7017

06.20-10.10 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ วขึน้ 2 ชั่วโมง
เพื่อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเฟอร์ รี่ ข้ ามฟากไปยัง เกำะนำมิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ
ซึ่งเคย ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และ
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีอีกหลายๆเรื่ อง เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น ้าฮัน ให้ อิสระท่านได้ เดินเล่น ผ่านแนวต้ นสนที่สูงเสียดฟ้า แนวต้ น
เกาลัด หรื อเลือกนัง่ ที่ม้านัง่ ริ มฝั่ งแม่น ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนติก
ใต้ เ งาไม้ มองดูสัต ว์ น้ อ ยใหญ่ ต่า งๆ เช่ น นกกระจอกเทศ กระต่า ย
กระรอก เป็ ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพอันแสน
ประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้ าน เมื่อได้ เวลาอันสมควรนาท่านนัง่ เรื อ
กลับมายังฝั่ ง
นาท่านเข้ าชม Blue House หรื อก็คือทำเนียบประธำนำธิบดีแห่ งเกำหลีใต้ ได้ ชื่อบลูเฮ้ าส์
เพราะว่าเมื่อ มองจากด้ านนอกเข้ าไปที่อาคารดังกล่าวจะเห็นเป็ นสี
ฟ้ าอ่ อ นทัง้ หลัง คนก็ เ ลยเรี ย กตามสี ข องอาคารหลัง นี ้ ท าเนี ย บ
ประธานาธิบดีแห่งนี ้ไม่เปิ ดให้ บุคคลทั่ว ไปหรื อนักท่องเที่ยวเข้ าชม
ภายใน แต่ ส ามารถชมจากด้ านนอกและถ่ า ยภาพไกล ๆได้
อาคารบลูเฮ้ าเป็ นสถาปั ตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปั ตย์กรรมร่ วม
สมัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้ านหลังของบลูเฮ้ าส์เป็ นภูเขาที่เชื่อว่าช่วยเสริ ม ฮวงจุ้ย ด้ านหน้ าของบลู
เฮ้ าส์มีลานกว้ างและมีอนุสาวรี ย์รูปนกฟี นิกซ์ อันหมายถึงความเป็ นอมตะ จุดนี ้จะเป็ นที่ซึ่งนักท่องเที่ยว
นิยมมาถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก
พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ทัคคาลบี ้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์ บีคิว ผักต่างๆ ผัด
ร่วมกับซอสบาร์ บีควิ เกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้ วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะ
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นาข้ าวสวยและสาหร่ายแห้ งมาผัดรวมกับทัคคาลบี ้เพื่อให้ เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี ้โปคีมหรื อข้ าว
ผัดทัคคาลบี ้ที่ทงหอม
ั้
อร่อย เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง
พาท่านเยี่ยมชม พระรำชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยืนนาน
และมัง่ คง ที่ได้ รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริ ย์ชุน
จอง เป็ นที่ ประทับ ของเจ้ า ชายวอนชาน ระหว่า งปี
1454 – 1488 จนถึง กษัตริ ย์โกจอง กษัตริ ย์ก่อนองค์
สุด ท้ า ยของราชวงศ์ โ ชชอนก็ ถูก บัง คับ ให้ ส ละราช
สมบัติที่นี่ โดยญี่ ปุ่ น ในปี 1907 และพระองค์ ก็ท รง
ประทั บ อยู่ ที่ นี่ จ นสิ น้ พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919
พระราชวังนี ้ตังอยู
้ ่ตรงข้ ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่ง
กรุงโซล (City Hall) มีประตูทางเข้ าที่สวยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระที่นงั่
ซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้ าไปทางทิศใต้ บริ เวณรอบกาแพงด้ านหน้ าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้
เป็ นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้ าประตูพระราชวัง
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน
อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจ
กลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ได้ มีการพัฒนาประเทศ
อย่างก้ าวกระโดด กระทัง่ ปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้ รับตาแหน่ง
เป็ นผู้ว่าการกรุ งโซล เขาได้ เสนอโครงการฟื น้ ฟูคลองชองเกชอน มีพิธี
เปิ ดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้ งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน
หรื อราวๆ 1 หมื่นล้ านบาท พร้ อมกับฟื น้ ฟูธรรมชาติสองฝั่ งคลอง มีสะพานกว่ า 22 แห่ง และทางเดินเลียบ
คลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากในกรุงโซล
จากนันพาท่
้
านชม "จตุรัสควำงฮวำมุน" (Gwanghwamun Square) เป็ นจตุรัสที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงศูนย์กลางของ
เมืองประวัติศาสตร์ 600 ปี อย่างกรุงโซล ที่กลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวังเคียงบก
และเทือกเขา พุคกัคซาน ที่นี่ได้ ถกู ออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2009
และเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ และได้ กลายเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่
ของชาวเมืองโซลตังแต่
้ นนั ้ เป็ นต้ นมา บริ เวณ นีป้ ระกอบไปด้ วย 1.รู ปปั น้
ของพระเจ้ าเซจงมหาราช (statue of King Sejong) เป็ นกษัตรย์ของเกาหลี
ที่เป็ นผู้ประดิษฐ์ อกั ษรเกาหลีให้ คนเกาหลีได้ ใช้ แทน อักษรจีน 2.อนุสาวรี ย์
พลเรื อเอก Yi Sun-Shin 3. สถานที่จดั แสดงประวัติของพระเจ้ าเซจง
(Sejong Story Exhibition Hall) 4. มีต๊ กุ ตา มัสคอตชื่อเจ้ า Haechi
Madang มีประวัตสิ ายน ้าของคลองชองเกชอน (Waterways of History)
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จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึ่งเป็ น
ทางเดินลอยฟ้าบริ เวณกลางกรุงโซล ได้ เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560
เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็ นถนนที่เป็ น
สะพานข้ ามแยก สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี 1970 และใช้ งานมาเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ปี
2017 ตรวจสอบแล้ วพบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้ งานเป็ นถนน
ได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิ ดการใช้ ถนน
และปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วให้ ชาวเกาหลี ใ ต้ และ
นักท่องเที่ยวได้ มาพักผ่อนชมวิ วกรุ งโซลโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายจึงนาเลข 70
จากเลขสองตัวท้ ายของปี ที่สร้ าง และ 17 จากเลขสองตัวท้ ายของปี ที่ปิด
ใช้ งาน มาใช้ เป็ นชื่อแลนด์มาร์ คแห่งนี ้
บริการท่านด้ วย เมนู คาลบี ้ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อหมูมา
หมักกับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุ่ม แล้ วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้น
โตพอสมควร พอใกล้ สกุ แล้ วก็ต้องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
ที่พกั พาทุกท่านเข้ าพักที่ Lucebridge Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้ งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั น้ พาท่ า นเดิ น ทางต่ อ ที่ ร้ ำนน ้ำ มั น สนเข็ ม แดง
มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ธรรมชาติ ผ่ า นผลงานการวิ จั ย มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน
และน่าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้ นเลือดตีบ แตก ตัน และ
สามารถล้ างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทาให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่งที่
ได้ รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ศูนย์ รวมเครื่ องสำอำงค์ Midam
Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอ ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบ
มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า เครื องสาอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc
นอกจากนี ้ยังมีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู ,
ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน ้าแตก , BB Cream , etc
จากนันพาท่
้
านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์
รวมเครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ า
หลากหลายแบรนด์ดงั ที่กาลังเป็ นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S
SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE
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REPUBLIC ฯลฯ มีให้ ท่านได้ เลือกซื ้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็ นของฝากให้ กับคนใกล้ ตวั ได้
อีกด้ วย
พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม จิมดักจานใหญ่นี ้ประกอบไป
ด้ วย ไก่ชิน้ โต วุ้นเส้ นเกาหลีนี ้มีลักษณะเป็ นเส้ นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรั่งทาให้ เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัด
คลุกเคล้ ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ การรับประทานใช้ กรรไกรตัดเส้ นและไก่ฉับๆให้ เป็ น
ชิ ้นเล็กพอดีคารับรองต้ องติดใจ
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกำย) ตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุงโซล เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ
ในเกาหลี และสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกมีทงหมด
ั้
123 ชัน้ ความ
สูงอยู่ที่ประมาณ 555 เมตร เรี ยกได้ ว่าเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่
ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ่งได้ ถกู บันทึกให้ เป็ น
หอชมวิวที่สูงเป็ นอันดับสามของโลก และจะเปิ ดให้ เข้ าชมในเดือน
เมษายน 2017 ซึ่งตังอยู
้ ่บนชัน้ 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซล
อย่าง “Lotte World Tower” Seoul Sky นันได้
้ ทาลาย 3 สถิติของ
Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ชันลอยฟ
้
้ าที่อยู่สงู
ที่สดุ ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟต์ที่เร็ วที่สดุ ในโลก” ที่มีความเร็ วถึง
600 เมตรต่อนาที และสุดท้ ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สดุ ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้ คอน
เซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี)
พาท่านเดินทางเข้ าสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล
ที่นี่มีทัง้ สวนสนุกในร่ ม ซึ่ง จัดได้ ว่าเป็ นสวนสนุกในร่ มที่ มีชื่ อเสี ยง
ที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลกเลยก็วา่ ได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ ง ที่สร้ าง
เป็ นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สัญลักษณ์
ของสวนสนุกแห่งนี ้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry ทังคู
้ เ่ ป็ นแฟน
กัน สวนสนุกแห่งนี ้ มีการแบ่งพื ้นที่เป็ น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกใน
ร่ ม Lotte World Adventure เครื่ องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนีจ้ ะ
เน้ นหนักสาหรับเด็กเล็ก เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,
รวมกับมีลานสเก็ตนา้ แข็งไว้ บริ การพร้ อม 2.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ น
โซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้ านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้ วยเครื่ องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรี มต่างๆ
ให้ ได้ สนุกสนานกันตลอดทังสี
้ ่ฤดู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing เป็ นเครื่ องเล่นแนวเอ็กซ์ตรี ม
ของที่นี่ สาหรับคนชอบความหวาดเสียวและท้ าทายไม่ควรพลาด
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ล็อตเต้ เวิล์ด
ที่พกั พาทุกท่านเข้ าพักที่ Lucebridge Hotel หรื อเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดิ นทาง

เช้ า

ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - หอคอยกรุงโซล - ดิ วตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงิ นวอน
กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือก
ซือ้ โสมที่มี คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุ ง
ร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
จากนันน
้ าท่านชม ร้ ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี
โดยมี การจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเก
นามู) ทางการแพทย์เ รี ยกว่า ผลไม้ ทอง มี รสเปรี ย้ ว ดีส าหรั บบุคคลที่
นิยมดื่มเหล้ า ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้ าง
สารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึ่งยัง
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม หอคอยกรุ งโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู
ที่สุดในโลก ที่ ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผ้ ูรักชาติ อัน ชุง
กุน นอกจากนี โ้ ซลทาวเวอร์ ยังเป็ นสถานที่ ถ่ายทาละครเกาหลีแนว
น่ารักๆ เรื่ อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและ
ถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธ ยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึน้
ลิฟท์)
พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี ้ คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทอง
อ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้ นมาต้ มรวมกัน โดยสามารถทานได้ ทงแบบแห้
ั้
งและน ้า เครื่ องเคียงต่าง
ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุ้นเส้ นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริ ฟพร้ อมกับข้ าวสวยร้ อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหาร
นี ้อย่างแน่นอน
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี มีสินค้ าชันน
้ าปลอดภาษี ให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า
500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา
กล้ องถ่ายรูป และเครื่ องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ า อาธิเช่น
MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS
VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คณ
ุ จะอดใจไม่ได้
จากนัน้ นาท่าน ช้ อปปิ ้ งที่ย่ำนเมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่ ง
รวมแฟชั่น แบรนด์ เ กาหลี ชัน้ น า ซึ่ ง ในแต่ล ะวัน จะมี วัย รุ่ น
เกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซือ้
สิ น ค้ าได้ อย่ า งหลากหลายทั ง้ เสื อ้ ผ้ า,รองเท้ า,กระเป๋ า,
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เครื่ องสาอางซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly,
The Face Shop เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ย์ฮิต ต ทลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ า
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ร้ ำนละลำยเงินวอนหรื อ Supermarket
ที่นี่มีขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิ เช่น ขนมขบเคี ้ยว ช็อคโก
แล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้ วยใส่
ข้ าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
มากมาย พร้ อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้ าน
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30-20.40 น.เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511 / ZE513 หรื อ
เทียบเท่า //
JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
*สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในระดับเทียบเท่ากัน น ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม / 1 ชิ ้น
21.30-00.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
************************************************************************************
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้ าของสายการบิน
อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นอยูเ่ หนือ
การควบคุมของบริษัท และเจ้ าหน้ าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้ เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรือ่ งผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่า
ประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับ
พร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืน
เงิ นประกันกรณี ลุกค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผู้ชาระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้า
เมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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อัตรำค่ ำบริกำร
พีเรียตเดินทำง
กันยายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20
,18-21
23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3ต.ค.
กันยายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 ,
29-2ต.ค.
สิงหาคม : 31-3 ก.ย.
กันยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1
ต.ค.
ตุลาคม : 1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12
พฤศจิกายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22
, 20-23 ,
25-28 , 26-29 , 27-30
ตุลาคม : 3-6 , 6-9
พฤศจิกายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 ,
28-1ธ.ค.
ตุลาคม : 4-7 , 5-8
พฤศจิกายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29-2ธ.ค. , 30.-3ธ.ค.

ผู้ใหญ่

เด็กไม่
เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14,300.-/คน
14,600.-/คน
14,900.-/คน

15,300.-/คน

15,600.-/คน

4,900.-

15,900.-/คน

ตุลาคม : 15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย.

16,300.-/คน

ตุลาคม : 10-13 , 14-17 , 17-20 , 22-25 ,24-27 , 27-30 ,31-3พ.ย.

16,600.-/คน

ตุลาคม : 18-21 , 25-28 , 26-29

16,900.-/คน

ตุลาคม : 13-16

17,600.-/คน

ตุลาคม : 11-14 , 21-24

17,900.-/คน

ตุลาคม : 19-22

18,900.-/คน

ตุลาคม : 12-15 , 20-23

20,900.-/คน

เงื่อนไขกำรให้ บริกำรกรณีสำรองที่น่ ัง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้ รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้ รับ invoice
158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

2. ส่วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่
กาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
กับทางบริษัท ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
รำคำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ ้น
ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้ าทัวร์ ไม่บนิ ขึ ้นไปพร้ อมกรุ๊ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
รำคำนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรื อ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง,
รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ า
ทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจาตัวคนต่าง
ด้ าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป
ผู้เดินทางเตรี ยมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซา่ ด้ วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของ
หนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
ค่าอาหารที่ลกู ค้ ารับประทานทานนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้ าไม่
สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุณาเตรี ยมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้ วย
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมำยเหตุ
จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี ้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนทาให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั เิ หตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืน
เงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้ องทาในวันทาการของบริ ษัท
ดังนี ้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นันๆ
้ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษัท
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มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททังสิ
้ ้น เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจขอบริษัทกากับเท่านัน้
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ
ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าซึง่ อยูเ่ หนือ
การควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้ จา่ ยให้ ในทุกกรณี
ถ้ าลูกค้ าไม่เข้ าร้ านค้ าช้ อปปิ ง้ ตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ
3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ ้นอยู่กบั ห้ องว่าง ณ วันเข้ าพัก และ
โรงแรมที่เข้ าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ
5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่ ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่ วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ ำ
ท่ ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามทีร่ ะบุในรายการข้างต้น
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนทาการจอง
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