SUMMER WONDER 2

เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สวิตเซอรแลนดเกาหลี ซอรัคซาน
ไหวพระใหญวัดชินฮึงซา – ยอจู พรีเมียมเอาทเลท
สวนสนุกเอเวอรแลนด – มรดกโลก เมืองซูวอน - กรุงโซล
พระราชวังชางดอกกุง – พิพิธภัณฑสาหราย ใสชุดฮันบก
ภูเขานัมซาน - ชอปปงตลาดดัง – บุฟเฟต BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (คืนวันพุธตลอดเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกันยายน 2560)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย)
และ
ชวงวันหยุดพิเศษ
ตอเนื่อง

31 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 / 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 60
5-9, 12-16, 19-23 ก.ค. 60
(วันอาสาฬหบูชา / วันเขาพรรษา) 6-10, 7-11, 8-12 ก.ค. 60
(วันเฉลิมฯ ร.10) 26-30, 27-31 ก.ค. 60
2-6, 16-20, 23-27, 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60
(วันแมแหงชาติ) 9-13, 10-14, 11-15 ส.ค. 60
6-10, 13-17 ก.ย. 60

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่ํา

อันยองฮาเซโย (แปลวา “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยินดีตอนรับสูการบริการอันเปนมาตรฐานของเรา ทางบริษัทฯ ใคร
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความไววางใจเลือกเดินทางกับมืออาชีพอยางเรา
ซึ่งเราเต็มใจเปนอยางยิ่งในการ
ใหบริการพรอมอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง นําคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 ใหทานรับเอกสารพรอมฟงคําชี้แจงตาง ๆ และฝากกระเปาใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัว
ทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

21.30/22.00 น.
เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินเจจูแอร (JEJU AIR) เที่ยวบิน 7C 2204 / 7C 2206 พบกันที่เคานเตอร F
ใกลประตูหมายเลข 3
21.30 น.
เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินจินแอร (JIN AIR) เที่ยวบิน LJ 002 พบกันที่เคานเตอร D ใกลประตูหมายเลข 2-3
22.30 น.
เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินทีเวยแอร (T’WAY AIR) เที่ยวบิน TW 102 พบกันที่เคานเตอร L ใกลประตูหมายเลข 6
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วันที่สอง

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – อุทยานแหงชาติซอรัคซาน

01.00/01.35 น.
ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินเจจูแอร เที่ยวบิน 7C 2204 / 7C 2206
(ถึงเกาหลีเวลา 08.40/09.10 น.)
01.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินจินแอร เที่ยวบิน LJ 002 (ถึงเกาหลีเวลา 08.25 น.)
01.40 น.
ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินทีเวยแอร เที่ยวบิน TW 102 (ถึงเกาหลีเวลา 08.55 น.)
เชา

กลางวัน

บาย

ค่ํา

เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว (กรุณาปรับนาฬิกาทานให
เปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นําทานขึ้นรถโคชปรับ
อากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะยองจอง
เปนที่ตั้งของสนามบิน
นานาชาติอินชอน ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน สนามบินที่ดีที่สุดอันดับตน ๆ ของ
โลก นําทานโดยสารเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแหง
หนึ่งสําหรับคูรักหนุมสาว ครอบครัวเพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถายทําละครเกาหลี
“เพลงรักในสายลมหนาว” เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือ
ของแมน้ําฮัน และหางจาก กรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แหงนี้ ทาน
สามารถเชาจักรยานเที่ยวรอบเกาะเดินเลนชมสวนเกาหลี คารวะสุสานนายพลนามิ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูง
เสียดฟาเพื่อสุขภาพ ผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด เลือกนั่งที่มานั่งขางชายฝงเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม
ไดเวลาสมควรพาทานนั่งเรือกลับมายังฝง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี - ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบี
คิว มันหวาน ผักกะหล่ํา ตนกระเทียม ตอกหรือขาวปนและซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่
รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกลหมด จะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกันเปนทัคคาลบี
โพกึมที่แสนอรอย และน้ําซุป)
นําทานเดินทางไปยัง อุทยานแหงชาติซอรัคซาน ที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขาสี่ฤดู และ “สวิตเซอรแลนดของเกาหลี” จัดไดวา
เปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอด
ยาวไปถึงเขาคึมคัง ของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ปาไม หุบเขา สายน้ํา
ทะเลสาบ หินรูปรางตางๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง ตาม
รอยตํานานที่เลาขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิ
องคมหึมาที่ตั้งอยูกลางแจง เพื่อความเปนสิริมงคล และเดินขามสะพานเพื่อเปนการ
ชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ ภายในอุทยานทานจะพบ วัดซินฮึงซา วัดเกาแกกวาพันป
สรางในสมัยซิลลา (ไมรวมคาตั๋วขึ้นกระเชา SEORAK CABLE CAR)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอสและเครื่องเคียงตาง ๆ ใหออกรสหวานนุม นํา
เนื้อหมูมายางขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน
โดยจะมีลักษณะ
ออกเปนแบบ น้ําขนขลุกขลิกรสชาติกลมกลอม)
นําทานเขาสูที่พัก I PARK HOTEL/ KUMHO RESORT, SEORAKSAN หรือเทียบเทา

วันที่สาม

ยอซูพรีเมียมเอาทเลท – สวนสนุกเอเวอรแลนด – มรดกโลกเมืองซูวอน – ปอมและ
กําแพงเมืองซูวอน - กรุงโซล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชา
สไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานเดินทางสูเมืองยอซู จังหวัดเคียงคีโด นําทานชอปปง ยอซูพรีเมียมเอาทเลท
พบกับสินคาแบรนดเนมระดับพรีเมียม ตางๆ มากมาย ที่พรอมใจกันจัดโปรโมชั่น
ลดราคา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาในราคาที่ถูกกวาซื้อตามทองตลาดทั่วไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหมอไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอน
ที่จัดเตรียมไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ เวลารับประทานใหเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอูดงสดลง
ตม สามารถรับประทานเปนอุดงรอน ทานพรอมขาวสวยรอน น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)
นําทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” เปนสวนสนุกที่อยูทามกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศ ภายใน FESTIVAL WORLD ประกอบไปดวย GLOBAL FAIR, AMERICAN ADVENTURE, MAGIC
LAND, EUROPEAN ADVANTURE และ EQUATORIAL ADVENTURE การทองเที่ยวในสวนสนุกแหงนี้จะพาขึ้นรถบัสทอง

กลางวัน

บาย
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ค่ํา

กับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก จะพบวาเจาปาสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข
ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี
จากนั้นเชิญทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ดวยบัตรเขาชมที่สามารถเลนเครื่องเลนฟรีไดทุก
อยางไมจํากัดรอบ (ONE DAY PASS TICKET) เชน T-Express เครื่องเลนใหมลาสุด
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตีลงั กาสองตลบ เปนตน
พบกับความนารักของหมีแพนดาคูลาสุดจากประเทศจีนที่ไดมาจัดแสดง ณ โซน
แพนดาเวิลด ชมสวนดอกไมสี่ฤดูที่อยูทามกลางหมูบานสไตลยุโรป อิสระชอปปงซื้อ
ของฝากของที่ระลึกที่เปนแบรดเฉพาะของสวนสนุก รวมถึง LINE STORE ที่มีสาขาอยูที่นี่ ในชวงฤดูรอนพบกับธีมสุดพิเศษ
SUMMER SPLASH ที่จะเพิ่มความเย็นความชุมฉ่ําทั่วทั้งสวนสนุกเอเวอรแลนด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (หมูยางคาลบี – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรูจักกันดีทั่วโลก มีสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับ
กระดูกที่เชื่อวาเปนสวนที่เหมาะและอรอยที่สุดยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัด
เปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบ
หรือขาวสวยรอนๆ พรอมบริการเครื่องเคียง ตางๆ และน้ําซุปสาหราย)
นําทานไปยัง เมืองซูวอน ชมและถายภาพ ปอมฮวาซอง ที่ตั้งลอมรอบบริเวณเมืองซูวอน ปอมนี้สรางดวยสถาปตยกรรม
แหงยุคของอาณาจักรโชซอน สรางขึ้นดวยหินและอิฐเผาใชเวลาสรางถึง 2 ป ในป ค.ศ. 1794 ปอมแหงนี้มีระยะทางยาว
ประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนถูกทําลายในสมัย
สงครามเกาหลี ปจจุบัน ปอมนี้ไดรับการสถาปนาจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก
โลก สถานที่แหงนี้ยังไดถูกใชเปนฉากในการถายทําละครสุดฮิตเรื่อง “แดจังกึม” ลี
ซาน และ THE KING AND THE CLOWN อีกดวย สมควรแกเวลา นําทานเขาสู กรุง
โซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ชมแมน้ําฮันใสสะอาดที่ไหลผานใจกลาง
กรุงโซล ผานตึกรามบานชองอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเกาแกเมื่อ 5,000 ป
นําทานเขาสูที่พัก SOLARIUM CITY / GALAXY HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ศูนยโสมเกาหลี – เอาทเลทเครือ่ งสําอาง – พระราชวังชางดอกกุง – DUTY FREE –
ภูเขานัมซาน คลองกุญแจคูรัก – สยามสแควรเกาหลีเมียงดง – บุฟเฟต BBQ
KOREA

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานชม ศูนยโสมเกาหลี เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจากเจาหนาที่ซึ่งผานการอบรมจาก
รัฐบาลเกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมรูปแบบตาง ๆ ในราคาถูกกวาเมืองไทย
ไวบํารุงสุขภาพตัวทานเองหรือเปนของฝากสําหรับครอบครัว ซึ่งโสมที่นี่ไดรับการรับรอง
ทั้งคุณภาพและราคาจากทางรัฐบาลเกาหลี จากนั้นนําทานไปยัง เอาทเลทเครื่องสําอาง
ใหทานเลือกซื้อแบรนดดังของเกาหลีมากมาย พรอมกับเซตครีมบํารุงที่ชวยขัดเซลลผิว
และเติมความชุมชื้นเขาสูผิว เซตบํารุงโบท็อกหนา
เขมขน สเตมเซลล ครีมเมือกหอยทาก ใหทานได
ทดลองสินคาเลือกซื้อตามอัธยาศัย นําทานชม พระราชวังชางดอกกุง 1 ใน 5 พระราชวัง
หลวงในยุคราชวงศโชซอน อายุเกาแกกวา 600 ป พระราชวังแหงนี้ถือวามีสภาพดีและ
สมบูรณที่สุดจนไดรับการประกาศจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป
1997 นําทานชมตําหนักทองพระโรง ตําหนักที่ประทับ สวนแสดงพิพิธภัณฑซึ่งได
รวบรวมขาวของเครื่องใชในสมัยกอนไวมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไกตุนโสม - อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และ เคล็ดลับในการตุน เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําทานชอปปง ณ หางสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศและแบ
รนด เกาหลีชั้นนํามากมายหลากหลายชนิด เชน กระเปา นาฬิกา เครื่องสําอาง น้ําหอม สินคาแฟชัน่ หลากสไตล ในราคา
ยอมเยา จากนั้นนําทานยอนรอยละครดัง Witch You Hee , Kim Sang Soon ณ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวตั้งอยู
ใจกลาง เมืองหลวง ใหทานชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ที่ตั้งของ N TOWER หรือ
หอคอยกรุงโซล หรือทานจะสัมผัสกลิ่นอายแหงรักแบบฉบับเกาหลี โดยการคลองกุญแจคูรักบนภูเขานัมซานสุดแสนโร
แมนติกนี้ก็ได
ตามอัธยาศัย (ไมรวมคาลิฟทขึ้นลิฟต N TOWER) นําทานชอปปงตอที่ยาน เมียงดง แหลงชอปปง
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ขึ้นชื่อและสถานที่
รวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซล หรือที่คนไทยรูจักในชื่อของ “สยามสแควรเกาหลี” ทานจะไดพบกับ
สินคาวัยรุนมากมายหลากหลายยี่หอ ไมวาจะเปนเครื่อสําอางยี่หอดังๆ อยาง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผาแฟชั่นมีสไตล, รองเทาสนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ รานกระเปาแฟชั่น รวมถึง
เครื่องประดับตางๆ นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุนหนุมสาวเกาหลีไปรวมตัวกัน
มากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟตปงยางสไตลเกาหลี – ทาน
ไมอั้น บารบีคิวบุฟเฟต พบกับความอรอยและความพิเศษ ใหทานเลือกสรรกับเมนูอัน
หลากหลาย อรอยนุมลิ้นดวยการหมักดวยบุลโกกิ ไมวาจะเปน ซีฟูด เนื้อหมู เนื้อไก
หรือเนื้อวัว พรอมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําทานเขาสูที่พัก SOLARIUM CITY / GALAXY HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่หา

ศูนยสมุนไพรฮอทเกนามู – ศูนยสมุนไพรเรดไพน - พิพิธภัณฑสาหรายใสชุดฮันบก
กับภาพ 3 มิติ - ชอปปงยานฮงแด - รานละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน –
กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานไปยัง ศูนยสมุนไพรฮอทเกนามู ซึ่งตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือ น้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา อิสระใหทานเลือกชมและเลือกซื้อสินคา
กลับไปเปนของฝาก จากนั้นนําทานเยี่ยมชม ศูนยสมุนไพรเรดไพน เปนผลิตภัณฑที่สกัดจาก
น้ํามันสนแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกาย ซึ่งเปนผลิตภัณทตัวใหม
ที่ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโปรโมท นําทานไปยัง
พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี ใหทานทราบถึงประวัติศาสตร ความเปนมา และกระบวนการผลิต
สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและวิธีการอยางไร พรอมกับใหทานลองชิมสาหรายรสชาติตางๆ และซื้อหาเปนของ
ฝากของที่ระลึก พิเศษสําหรับที่นี่ทานสามารถสวมใส ชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) ใหทานสนุกสนานกับการถายรูปกับ
ภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพที่ทําใหทานตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม ทานจะพบกับภาพวาดที่ดูเหมือนภาพ
ตางๆ จะหลุดลอยออกมาเสมือนจับตองได ใหทานรวมถายรูปกับภาพตางๆ มากมาย เสมือนวาทานไดเขาไปหรือรวม
แสดงกับผลงานชิ้นตางๆ ไดอยางลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไกพะโลเกาหลี อาหารแนวใหมรสชาติจัดจาน โดยการนําเนื้อไกสวนตางๆ
มาปรุงพะโลดวยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุนพะโลกับมันฝรั่ง หัวหอม วุนเสนเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจาน
รับประทานกับขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
อิสระใหทานไดเดินเพลิดเพลินและอัพเดตเทรนดแฟชั่นของวัยรุนเกาหลี
ยานฮงแดหรือยานฮงอิก
ซึ่งอยูใกลกับ
มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดของเกาหลี จึงทําให
ยานนี้เปนศูนยรวมแฟชั่นลํ้าสมัยแหลงใหมของหนุมสาวชาวกรุงโซล
เต็มไปดวย
บรรยากาศทีมีสีสันของศิลปะแหงการ ชอปปงที่แปลกตา ทานสามารถเลือกซื้อ ของ
แฮนดเมด จากคนหนุมสาว เสื้อผา กระเปา รองเทา และ Accessories ตางๆ เดินชอปปง
ในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบนักศึกษาและอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชั่นนิสตาตัวจริง
นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟมากมาย ทั้งยังเปนที่ตั้งของราน สวนกลางคืนที่นี่ยังเปนแหลง
ปารตี้ที่ Chic สุดในโซล สมควรแกเวลา
นําทานสู สนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะ รานละลายเงินวอน ที่
ซุปเปอรมารเก็ตใกลสนามบิน ซึ่งทานสามารถ เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ
บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไมมี ชอกโก
แลตสโตน น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย
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19.55 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สายการบินจินแอร เที่ยวบิน LJ 001 (ถึงไทยเวลา 23.35 น.)
20.05/20.40 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สายการบินเจจูแอร เที่ยวบิน 7C 2203 / 7C 2205
(ถึงไทยเวลา 23.59/00.35 น.)
20.25 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สายการบินทีเวยแอร เที่ยวบิน TW 101 (ถึงไทยเวลา 00.10 น.)
*** เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***
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อัตราคาบริการ (บาท)
31 พ.ค.-4 มิ.ย., 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 60
5-9, 12-16, 19-23 ก.ค. 60
(วันอาสาฬหบูชา/เขาพรรษา) 6-10, 7-11, 8-12 ก.ค. 60
(วันเฉลิมฯ ร.10) 26-30, 27-31 ก.ค. 60
2-6, 16-20, 23-27, 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60
(วันแมแหงชาติ) 9-13, 10-14, 11-15 ส.ค. 60
6-10, 13-17 ก.ย. 60

ผูใหญ เขา
พัก
2-3 ทาน
ตอหอง

1 ทาน
มีเตียงปกติ

2 ทาน
เสริมเตียง

2 ทาน
ไมเสริม
เตียง

15,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900

15,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900

15,400
16,400
17,400
17,400
16,400
17,400
16,400

14,900
15,900
16,900
16,900
15,900
16,900
15,900

ทานที่ประสงคพักเดี่ยว เพิ่มราคาทานละ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ

4,900

ขอกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและ / หรือเที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่นั่งที่
เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดได
 อัตรานี้สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คํานวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 20 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวาจํานวน
ดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไปยัง
ประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจากสายพาน
ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของคณะ
เปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กําหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER
SERVICE CHARGE) คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
 บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว ตั๋วเขาชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม
อัตราคาบริการไมรวม






คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น ขอความกรุณาจากทาน 25,000 วอน ตอทาน หรือมากเทาที่ทานประทับใจ
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
คาวีซาเขาสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
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เงื่อนไขเพิ่มเติม
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
การสํารองที่นั่ง
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง มัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมนําสงหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจนใหกับทางบริษัทฯ ทําการสํารองที่นั่ง
 ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุ
 หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทางของทานควรมีอายุการใชงานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบ กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
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