เชจูเกาะสวรรค์ – สวนส้มเชจู – พิพธิ ภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์
ไร่ชาเชจู - หมู่บา้ นโบราณชงอับ – ยอดเขาซงซานอิลชุลบง
ซอปจิโกจิ – ยงดูอมั ร็อค หินหัวมังกร – กรุงโซล
พิพธิ ภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก
สยามสแควร์เกาหลีเมียงดง – ภูเขานัมซาน
ย่านฮงแด - บุฟเฟ่ ต์ BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (เดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย์)
และช่วงวันหยุดพิเศษ
ต่อเนื่ อง
(5 วัน 3 คืน)

6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย., 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
4-8, 11-15, 18-22 ก.ค. 61
(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา/วันเฉลิมฯ ร.10) 25-29,26-30,27-31 ก.ค. 61
1-5 ส.ค. 61 / (วันแม่แห่งชาติ) 8-12, 9-13, 10-14 ส.ค. 61
15-19, 22-26 ส.ค., 29 ส.ค.-2 ก.ย. 61
รายละเอียดเที่ยวบิน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โซล (อินชอน)
แถว ประตู
F
3
D
2
L
6
F
3

เที่ยวบิน
7C2204
LJ002
TW102
7C2206

โซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน
เจจูแอร์
จินแอร์
ทีเวย์แอร์
เจจูแอร์

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

คํา่

ยิ นดีตอ้ นรับท่านเยื อนสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของสมญานาม “ดินแดนสงบยามเช้า” คณะพร้อมกัน
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ให้ท่านรับเอกสารพร้อมฟั งคําชี้ แจงต่างๆ และฝากกระเป๋า
ให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
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เวลาออก-ถึง
01.00-08.40
01.05-08.25
01.20-08.40
01.35-09.10

สายการบิน
เจจูแอร์
จินแอร์
ทีเวย์แอร์
เจจูแอร์

เที่ยวบิน
7C2203
LJ001
TW101
7C2205

เวลานัด
21.30 น.
21.30 น.
22.00 น.
22.00 น.

เวลาออก-ถึง
20.05-23.59
19.55-23.35
20.25-00.10
20.40-00.35
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วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สนามบินคิมโป – เชจูเกาะสวรรค์ – สวนส้มเชจู - พิพิธภัณฑ์หมี
เท็ดดี้แบร์ – ไร่ชาเชจู

*** ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบินและเวลาออก-ถึง ตามที่ระบุในตารางหน้าแรก ***
เช้า

XX.XX น.
XX.XX น.

กลางวัน

บ่าย

คํา่

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) จากนัน้ นํ าท่านขึ้นรถโค้ช
ปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะยองจอง ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของสนามบินนานาชาติอินชอนที่ได้รบั การยอมรับว่า
เป็ นสนามบินที่ดีอนั ดับต้น ๆ ของโลก จากนัน้ นําท่านสู่ สนามบินคิมโป เตรียมเดินทางต่อไปยังเกาะเชจู
ออกเดินทางสู่ เกาะเชจู โดยสายการบิน เจจูแอร์ / จินแอร์ / ทีเวย์แอร์ เที่ยวบิน XX XXXX
เดินทางถึง เกาะเชจู เกาะสวรรค์แห่งความรัก สถานที่เลื่องชื่ อลือชาของเกาหลีโดยเฉพาะการใช้เป็ นสถานที่จดั งาน
แต่งงานที่ฮอตฮิตที่สุดของประเทศและเป็ นเกาะฮันนี มนู สําหรับคู่แต่งงานใหม่ของชาวเกาหลี ด้วยทิวทัศน์และบรรยากาศที่
สงบเงียบ งดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทัง้ ภูเขาไฟ, นํ้ าตก, ทะเล นําท่านเดินทางด้วยรถโค้ช เลาะเลียบชายฝั ง่
ทะเลอันงดงามโดยรอบของเกาะสวรรค์แห่งนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงั้ แต่สมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ีหม้อไฟของญีป่ ุ่ น โดยนําเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่
จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมนํ้าซุปชาบูปรุงรส ต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุดง้ สดลงต้ม รับประทาน
เป็ นอุดง้ ร้อน ทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียง)

นํ าท่านชม สวนส้มเชจู ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ให้ท่านได้เก็บผลส้มรับประทานกันสดๆจากไร่ ซึ่งส้มสามารถปลูกได้ที่
เกาะเชจูได้เพียงแห่งเดียวในประทศเกาหลีใต้ รวมถึงท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากส้มพันธุท์ อ้ งถิ่นจากที่ไร่
แห่งนี้ ได้ จากนัน้ นําท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ ที่อยู่ในเขตซอกวิโพ ทางด้านใต้ของเกาะ ชมความน่ ารักของหมี
น้อยที่มีการจําลองฉากต่างๆ ให้เป็ นเรื่องราวถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตามความเชื่อของคนเกาหลี ถือว่าหมีเป็ นต้นกําเนิ ด
ชาติพนั ธุข์ องคนเกาหลียุคก่อนตามตํานานที่เล่าสู่กนั หลายสมัย นําท่านแวะชม ไร่ชาเชจู แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ซึ่งเป็ นชาพื้นเมืองขึ้นชื่อของเกาะเชจู พิพิธภัณฑ์ชาแห่งนี้ เป็ นสถานที่จดั แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาเขียวท้องถิ่น ชาพื้นบ้าน
การผลิตใบชา จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากชา และชารสชาติแปลกๆ มากมาย นอกจากนัน้ ยังเป็ นเขตของไร่ชาที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้ อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม นําเนื้ อ
หมูมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหลํา่ และเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ น
แบบนํ้าข้น)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั BENIKEA JEJU HOTEL, JEJU หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

หมู่บา้ นโบราณชงอับ - ยอดเขาซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ –ยงดูอมั ร็อค หินหัวมังกร
สนามบินเชจู – สนามบินคิมโป - กรุงโซล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั และอาหารท้องถิ่น)
นํ าท่านชม หมู่บา้ นโบราณชงอับ ซึ่งเป็ นเขตอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมพื้นบ้านที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้ ให้ท่านได้ศึกษาวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนเกาหลีสมัยก่อน บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากหินลาวาภูเขาไฟหลายๆ ก้อน เชื่อมติดกันด้วยดินเหนี ยว
หลังคามุงหญ้าแฝก ล้อมรองด้วยกําแพงหินแบบโบราณ ในอดีตหมู่บา้ นแห่งนี้ ใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองของเกาะเชจู
มาก่อน จากนัน้ นําท่านชม ยอดเขาชงซานอิลชุลบง มีหมายความว่า “ยอดเขาแห่งรุ่งอรุณ" คือปากปล่องภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นจุดชมวิวที่สวยและขึ้นชื่อที่สุด เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 5,000 ปี ก่อน มีความสูง
180 เมตร จนกลายเป็ นภูเขาขนาดย่อม จะมีทางเดินแคบๆ จากเบื้องล่างมุ่งไปสู่ขอบปล่องภูเขาไฟ ให้คุณได้สมั ผัส
ทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์แบบ 360 องศา จากนัน้ นําท่านชมความสวยงามของชายฝั ง่ ทะเลกันต่อที่ ซอพจิโกจิ คํา
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ว่า โกจิ เป็ นภาษาถิ่นของชาวเจจูหมายถึง อ่าวขนาดเล็ก เมื่ออดีตเป็ นเพียงแค่แหลมธรรมดาๆ มีท่งุ หญ้ากว้างติดทะเล
จากชายฝั ง่ จะมีโขดหินที่มีรปู ร่างแปลกตาให้ดมู ากมาย และต่อมามีการสร้างโบสถ์คริสต์ ประภาคาร และอาคารอีกหลาย
หลังขึ้นเพื่อใช้เป็ นฉากถ่ายทําละครหลายเรื่อง อาทิ เทหน้าตักรักหมดใจ (All In) ฟิ นิ กซ์ ลิขิตรัก เพลิงริษยา (Phoenix)
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบซีรียส์ เกาหลีมกั นิ ยมมาเที่ยวที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปคู่กบั สถานที่ที่เคยปรากฏอยู่ในละคร
ไม่ว่าจะเป็ น
โบสถ์ ประภาคารสีขาวที่ตงั้ โดดเด่นอยู่บนเนิ นเขา

กลางวัน

บ่าย

XX.XX น.
XX.XX น.
คํา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไก่ตุน๋ โสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุน๋ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือโขดหินหัวมังกร เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ
อันน่ าพิศวงที่คลื่นลมทะเลกัดกร้อนหินภูเขาไฟให้มีรปู ร่างคล้ายกับหัวมังกรกําลัง
อ้าปากสู่ชายฝั ง่ ทะเล ถือสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของเกาะเชจู เกาะที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ สมควรแก่เวลานํ าท่านสู่ สนามบินเชจู เตรียมเดินทางกลับ
กรุงโซล
เดินทางกลับ กรุงโซล โดยสายการบิน เจจูแอร์ / จินแอร์ / ทีเวย์แอร์ เที่ยวบิน
XX XXXX
ถึง สนามบินคิมโป กรุงโซล เมืองหลวงที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ชมแม่นํ้าฮันไหลผ่านใจกลางเมือง ตึกรามบ้าน
ช่องอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (หมูย่างคาลบี - อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลือ่ งชื่อและรูจ้ กั กันดีท่วั โลก มีรสชาติออกหวาน
นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ตดิ กับกระดูกเชื่อว่าเป็ นส่วนที่เหมาะและอร่อยที่สุด ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้ เดิม และ
ตัดเป็ นชิ้นพอคํา
ห่อรับประทานแบบเมีย่ งคําไทยโดยใส่นํ้าจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตาม
ความชอบ บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และนํ้าซุปสาหร่าย)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL / INTERCITY HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์รวมเครื่องสําอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบก – พระราชวัง
เคียงบก – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – DUTY FREE – สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง
บุฟเฟ่ ต์ BBQ KOREA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั และอาหารท้องถิ่น)
นํ าท่านชม ศูนย์โสมเกาหลี เรียนรูว้ ิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจาก
รัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บํารุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็ นของฝาก
สําหรับครอบครัว จากนัน้ นําท่านเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด์ดงั ณ ศูนย์รวมเครื่องสําอาง ของเกาหลี เช่น ROJUKISS,
LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์
ความเป็ นมา และกระบวนการผลิตสาหร่ายทะเลเกาหลีว่ามีวิวฒ
ั นาการและวิธีการ
อย่างไร พร้อมกับให้ท่านลองชิมสาหร่ายรสชาติต่างๆ และซื้อหาเป็ นของฝากของที่
ระลึก ที่นี่ท่านสามารถสวมใส่ ชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) ให้ท่านสนุกสนานกับ
การถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพที่ทําให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับ
ศิลปะแนวใหม่ ท่านจะได้พบกับภาพวาดที่ดเู หมือนภาพต่างๆ จะหลุดลอยออกมา
เสมือนจับต้องได้ ให้ท่านร่วมถ่ายรูปกับภาพต่างๆ มากมาย เสมือนว่าท่านได้เข้าไปหรือร่วมแสดงกับผลงานชิ้ นต่างๆ ได้
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บ่าย

คํา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไก่พะโล้เกาหลี อาหารแนวใหม่รสชาติจดั จ้าน โดยการนําเนื้ อไก่ส่วนต่าง ๆ มา
ปรุงพะโล้ดว้ ยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุน๋ พะโล้กบั มันฝรั่ง หัวหอม วุน้ เส้นเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจ้าน รับประทาน
กับข้าวสวยร้อน ๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
นําท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการที่ประทับของกษัตริย ์
สมัย 600 ปี ชมพระที่นงั ่ ต่าง ๆ ที่สําคัญประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ
มากมาย อาทิ ท้องพระโรงสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด พลับพลากลางนํ้า ตําหนักที่
บรรทมของกษัตริยแ์ ละราชินีเกาหลี ตําหนักทรงพระอักษร รวมถึงเข้าชม
พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํามาหากินของ
คนเกาหลี ตลอดจนการแต่งกายขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ มาไว้ให้ท่านได้
ชมและรูจ้ กั ชาวเกาหลีดียิ่งขึ้น นําท่านแวะช้อปปิ้ ง ณ ห้างสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ให้ท่านได้เลื อกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมนําเข้าจากต่างประเทศ มากมายหลากหลายชนิ ด อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาร์แนล เฟอร์รากาโม ฯลฯนําท่านช้อปปิ้ งต่อที่
ย่าน เมียงดง แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชัน้ นําของกรุงโซล
หรือที่คนไทยรูจ้ กั ในชื่ อของ สยามแสควร์เกาหลีท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น
มากมายหลากหลายยี่หอ้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องสําอางยี่หอ้ ดังๆอย่าง THE SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชัน่ มี
สไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชัน่ รวมถึง
เครื่องประดับต่างๆนอกจากนี้ ยงั มีรา้ นอาหาร และร้านคาเฟ่ น่ ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่
จะมีวยั รุ่นหนุ่ มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างสไตล์เกาหลี – ทานไม่อนั้ บาร์บีควิ บุฟเฟ่ ต์ พบกับความ
อร่อยและความพิเศษ ให้ท่านเลือกสรรกับเมนู อนั หลากหลาย อร่อยนุ่มลิ้นด้วยการหมักด้วยบุลโกกิ ไม่ว่าจะเป็ น ซี ฟู๊ด เนื้ อ
หมู เนื้ อไก่ หรือเนื้ อวัว พร้อมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL / INTERCITY HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ศูนย์สมุนไพรฮอทเกนามู – ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ - ภูเขานัมซาน คล้องกุญแจคู่รกั
ช้อปปิ้ งย่านฮงแด – ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั และอาหารท้องถิ่น)
นํ าท่านไปยัง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮ็อตเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ อ๊ ตเกตนี้ ชาว
เกาหลีร่นุ ใหม่นิยมนํ ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา อิสระให้ท่านได้
เลือกชมและเลื อกซื้อสินค้ากลับไปเป็ นของฝาก นําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากนํ้ ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในร่างกายซึ่งเป็ นผลิตภัณท์ตวั ใหม่ที่ทางประเทศเกาหลีกาํ ลังเริ่มโปรโมท นํ า
ท่านย้อนรอยละครดัง Witch You Hee, Kim Sang Soon ณ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียว
ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองหลวง ให่ท่านชมทัศนี ยภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ที่ตงั้ ของ N TOWER หรือ
หอคอยกรุงโซล หรือท่านจะสัมผัสกลิ่นอายแห่งรักแบบฉบับเกาหลี โดยการคล้องกุญแจคู่รกั บนภูเขานัมซานอันสุดแสนโร
แมนติกนี้ ก็ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าลิฟท์ข้ ึ นลิฟต์ N TOWER)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (โอซัมบุลโกกิ - หมูปลาหมึกย่างบาร์บีควิ หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําบาร์บีควิ หมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมนํ้าซุปปรุงรส
เมือ่ สุกดีแล้วรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย)
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและอัพเดตเทรนด์แฟชัน่ ของวัยรุ่นเกาหลี ย่านฮงแด
หรือ ย่านฮงอิก ซึ่งอยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงและได้รบั
ความนิ ยมมากที่สุดของเกาหลี จึงทําให้ย่านนี้ เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ ลํ้าสมัยแหล่ง
ใหม่ของหนุ่ มสาวชาวกรุงโซล
เต็มไปด้วยบรรยากาศทีมีสีสนั ของศิลปะแห่ง
การช้อปปิ้ งที่แปลกตา ท่านสามารถเลือกซื้อ ของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และ Accessories ต่างๆ เดินช้อปปิ้ งในร้านเสื้อสวยสุด
อาร์ตแบบนักศึกษาและอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชัน่ นิ สต้าตัวจริง นอกจากนี้
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ยังมีรา้ นกาแฟมากมาย ส่วนกลางคืนที่นี่ยงั เป็ นแหล่งปาร์ต้ ีที่ Chic ที่สุดในโซล ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินอินชอน
ระหว่างทางพาท่านแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้สนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่ ง
เป็ นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่
ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน นํ้าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุน๋ โสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษ
ก่อนกลับเมืองไทย

*** ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินและเวลาออก-ถึง ตามที่ระบุในตารางหน้าแรก ***
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ผูใ้ หญ่และเด็ก

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการ (บาท)

เข้าพัก 2-3 ท่าน
ต่อห้อง

เพิ่มราคา
ท่านละ

6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. , 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561
4-8, 11-15, 18-22 ก.ค. 2561
(วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา / วันเฉลิมฯ ร.10)
25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 2561

22,900
22,900

1-5 ส.ค. 2561
(วันแม่แห่งชาติ) 8-12, 9-13, 10-14 ส.ค. 2561
15-19, 22-26 ส.ค., 29 ส.ค.-2 ก.ย. 2561

22,900
23,900
22,900

23,900

4,900

ข้อกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ เที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การจัดสรรที่
นัง่ ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กบั สายการบินที่ให้บริการเป็ นหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมี
เหตุหนึ่ งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการท่องเที่ยวตามกําหนดได้
 อัตรานี้ สําหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ คํานวณจากผูเ้ ดินทางซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่ตงั้ แต่ 20 ท่านขึ้ นไป กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํา่ กว่า
จํานวนดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นไม่มีหวั หน้าทัวร์ให้บริการอํานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถ
เดินทางไปยังประเทศปลายทางด้วยตัวท่านเอง โดยที่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะคอยต้อนรับท่านหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋าจากสายพาน ผ่านด่านศุลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของคณะเป็ นหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางต่อไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตัว๋

เครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ในราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได้ หากมีการล่าช้าหรือ
ยกเลิกจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันการพลาดเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางที่ท่านจะเดินทางต่อไป
(เที่ยวบินที่เดินทางมาหรือเดินทางต่อ ควรมีระยะเวลาในการต่อเที่ยวบินอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง) และทางบริษทั ฯ ไม่
รับผิดชอบ หากมีการเปลี่ ยนแปลงเที่ยวบินและเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่กาํ หนด รวมค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน (PASSENGER SERVICE
CHARGE) ค่าประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และค่าธรรมเนี ยมนํ้ ามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 ห้องพักทัง้ หมด 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตัว๋ เข้าชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุม้ ครองการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ขอความกรุณาจากท่าน 50,000 วอน (1,500 บาท)
หรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ และกรุณามอบทิปกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์หรือหัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางวันแรก





ค่าธรรมเนี ยมในการทําหนังสือเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างด้าว และกลุ่มประเทศที่ตอ้ งขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิภยั ธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล หรือการถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทัง้ ไทย เกาหลี
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขเพิ่มเติ ม
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆ
 บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เมื่อตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ทง้ั หมดนี้ แล้ว
การสํารองที่นงั ่
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่ อง มัดจําท่านละ 10,000 บาท) พร้อมนําส่งหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเ้ ดินทางชัดเจนให้กบั ทางบริษทั ฯ ทําการสํารองที่นงั ่
 ยอดเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื อทัง้ หมด กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษท
ั ฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบตั ิเหตุ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิ ดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้
แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
 บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
ั การยื นยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นงั ่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ใน
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รบ
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
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กรณี เกิดความผิ ดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯ ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด จากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่

หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิ ดชอบ กรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SummerSpecial5_Jeju-Seoul2Night_Jun-Aug2018

Page 7

