เกาหลี อันยอง....โซล โซล โซล 5วัน3คืน
สายการบิน ASIANA AIRLINES

เดินทางโดยสายการบิน ระดับ 5 ดาว ASIANA AIRLINES น้าหนักกระเป๋า 23 กก. พร้ อมอาหารร้ อนบนเครื่ อง
พักโรงแรมในโซล 3 คืน !!
เยี่ยมชม เกาะนามิ WINTER LOVE SONG สะพานกระจก โซยังกัง SKY WALK พระราชวังเคียงบ็อค
ชมความงาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก สวนสนุกใหญ่ ที่สุดในเกาหลีใต้ EVERLAND
สัมผัส หอคอยโซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) เยี่ยมชมคลองชองเกชอน จัตรุ ัสควังฮวามุน
ช้ อปปิ้ งย่านดัง ทงแทมุน เมียงดง ฮงแด
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุ วรรณภูมิ – เกาหลีใต้
21.30 น.
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ K
สายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ OZ ลงประตูทางเข้าหมายเลข 5-6 โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
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วันที่สอง
01.10 น.
09.15 น.

กลางวัน

ค่า

เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกัง SOYANGGANG SKY WALK
บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ OZ เที่ยวบินที่ OZ742
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้
(เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ยอดฮิตตลอดกาลที่ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งไปเยือนทุกครั้งที่ไปเที่ยวเกาหลี เพราะ
นอกจากจะอยู่ ใกล้โซล แล้ว ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่
ถ่ายทา WINTER SONATA ซีรีส์เกาหลีสุด
คลาสสิ กชื่อดังอีกด้วย และด้วยบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก บวกกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูจึงทาให้ที่นี่เป็ น
พิกดั ที่ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้ อไก่
ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊ว
เครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนาเนื้อไก่
และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม
กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
หลังอาหารนาท่านเยีย่ มชม โซยังกัง สกายวอล์ค สะพาน
กระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ โดยสะพานโซยังกังเป็ น
สะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบ
เอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบ่ นสะพานแห่งนี้จะสามารถ
มองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็ นทะเลสาบได้อย่าง
ชัดเจน
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู บุลโกกิ เป็ นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนา
เนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลา
ทาน นามาย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนหรื อทรงครึ่ งวงกลม
พร้อมผักกะหล่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น เสริ ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ
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นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE
Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000
http://hiex-seoulhongdae.com หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้ า

ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟต์) – ทงแดมุนดีไซน์
พลาซ่ า - ร้ านเครื่ องสาอางค์ COSMETIC CENTER
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดิ นทางเยี่ยมชม ป้ อมฮวาซอง ชมความงามโดยรอบของป้ อมฮวาซอง ช่ วงกลางคืนป้ อมนี้ ต้ งั อยู่
ล้อมรอบบริ เวณเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร สร้างขึ้นด้วยหิ นและอิฐเผาใช้เวลาสร้างสอง
ปี เป็ นช่วงการปกครองของกษัตริ ยจ์ องโจ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 22 แห่ ง ราชวงศ์โชซอน เพื่อเป็ นที่ระลึกแก่พระราช
บิ ดา ซึ่ งถูก ใส่ ร้ายจากราชส านัก และถู ก ขังจนสิ้ น พระชนม์ ป้ อมนี้ ส ร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมแห่ งยุค ของ
จัก รวรรดิ โชซอน ปั จจุ บ ัน ป้ อมฮวาซอง ได้รับ การสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลก เมื่ อเดื อ น
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2540
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กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบ
เขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS
ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควร
พลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ เป็ น
THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ /
สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)
อิสระอาหารกลางวัน ให้ ท่านสนุกสนานภายในสวนสนุกได้ อย่ างเต็มที่

นาท่านย้อนรอยละครซีรียเ์ กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่
“นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมือง
ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นาท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL
TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์โซลทาวเวอร์ )
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ค่า

นาท่านชื่นชมความยิง่ ใหญ่อลังการของอาคารรู ปแบบดีไซน์ทนั สมัยแห่งใหม่ล่าสุ ดของกรุ งโซล
DONGDAEMUNDESIGN PLAZA & PARK ที่นี่เป็ นพื้นที่สาหรับคนรักงานดีไซน์ เพิ่งเปิ ดตัวในวันที่ 21
มีนาคม 2557 ที่ผา่ นมา ถูกสร้างขึ้นแทนสนามเบสบอลและสนามซอคเกอร์ เดิมใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดรวม
7 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลก ชาวอิรัก-อังกฤษ ชื่อ ซาฮา ฮาดิด (ZAHAHADID) ผูฝ้ าก
ผลงานระดับบิ๊กโปรเจคต์มากมาย อย่าง ZAHAHADID ด้านการดีไซน์น้ นั จะเน้นความทันสมัยที่ไร้
พรมแดนกับธรรมชาติ จึงได้สร้างเป็ น 2 ส่วน คือส่วนพลาซ่า (DESIGN PLAZA) และส่วนพาร์ค (DESIGN
PARK)ไว้ดว้ ยกัน ด้วยมุ่งหวังให้เป็ นที่สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคน
เกาหลี ในส่วนของ ดีไซน์พลาซ่า (DESIGN PLAZA)จะมีท้ งั หมด 5 ฮอลล์ ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ห้องจัด
แสดง ใช้สาหรับจัดงานประชุม คอนเสิ ร์ต งานแฟชัน่ โชว์ งานเทศกาลภาพยนตร์ การแสดงศิลปะและงาน
ออกแบบ รวมไปถึงงานแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อยูด่ า้ นในของ
พลาซ่าด้วย ส่วนของ ดีไซน์พาร์ค (DESIGN PARK)จะประกอบไปด้วยสวนสไตล์เกาหลีที่ประกอบด้วย
สระน้ า ดอกบัว เป็ นต้น และนอกจากนั้นที่นี่ยงั ใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของฉากในซีรี่ยเ์ รื่ อง โทเมเนเจอร์ อีกด้วย
อิสระให้ท่านได้เก็บรู ปภาพอันแสนประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ร้ านเครื่ องสาอาง COSMETIC CENTER ช้อปปิ้ งเครื่ องสาอางยอดนิยม เช่น
โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครี มหอยทาก) , WATER DROP (ครี มน้ าแตก) , BUBBLE
CLEANSING , CC ครี ม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู B.B.Q. BUBFFET บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวปิ้ งย่าง
สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรร หมูติดมันสไลด์
หมูหมัก ตักรับประทานแบบไม่อ้ นั ทานจนอิ่ม
พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และ อื่น ๆ อีก
มากมาย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE
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Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000
http://hiex-seoulhongdae.com หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์ โสม – RED PINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE –
เมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพร
ที่คนนิยมใช้กนั มากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจร
การเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็ นของล้ าค้ายิง่ กว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็ นสิ นค้าที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซ่ ึง
รัฐบาลรับรอง ใช้บารุ งร่ างกายทั้งยังเป็ นของฝาก ซึ่งโสมที่น้ ีมีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2
เท่า นาท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ ง
ร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย

นาท่านย้อนรอยละครเรื่ อง PRINCESS HOURSหรื อเจ้าหญิงวุน่ วายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียง
บ็อค ซึ่ง เป็ นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายใน
พระราชวังแห่ง นี้มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง
ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย ์ ปัจจุบนั ได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่
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กลางวัน

นัง่ ที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบั พลับพลา กลางน้ าเคียงเฮวรู ที่ซ่ ึงเคยเป็ นท้องพระ
โรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู SAMGYETANG หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววัง บารุ งสุขภาพ
เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อร้อนๆ ภายในตัวไก่ยดั ไส้ดว้ ยข้าว และ
สมุนไพรต่างๆ เช่นเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา
และเกลือ พร้อมเครื่ องเคียงพิเศษ กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) เส้น
ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อม อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม

นาท่านเยีย่ มชม จตุรัสควังฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนถนน
เซจง (SEJONG) เป็ นศูนย์กลางของกรุ งโซลตลอดระยะเวลา 600 ปี ที่ผา่ นมา ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า
20,000 ตารางเมตร มีการปรับปรุ งสภาพตั้งแต่ปี 2009 จนกลายมาเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สถานที่
ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุ งโซล พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของพื้นหลังที่เป็ น
ประตูควังฮวามุน ประตูทางเข้าของพระราชวังคยองบกกุง, บริ เวณอนุสาวรี ย ์ ตึก และอาคารที่อยูบ่ ริ เวณ
โดยรอบ
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่าน
ใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มี
ความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราว
ความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้
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นาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบ
รนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่ องสาอางค์, น้ าหอม, กระเป๋ า, สิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ เช่น CHANEL,
GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ได้มีแค่เพียงสิ นค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สิ นค้าแบ
รนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่าใน
ประเทศไทยด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้ งกันที่หา้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตัว๋ เครื่ องบินไปด้วย
เพราะจะต้องใช้ในการซื้อ

ค่า

นาท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ ณ ย่านเมียงดง หรื อสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของ
เกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้ านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษสตรี เครื่ องสาอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ งอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะ
มีวยั รุ่ นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อ หาสิ นค้า ตามอัธยาศัย
หรื อจะเลือกลองนัง่ ดื่มกาแฟในคอฟฟี่ ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู บิบิมบับ เป็ นเมนู ข้าวยาเกาหลี ที่โปะ TOPPING ด้วยเครื่ องมากมาย ราดด้วยซอสโคชูจงั คลุกกับข้าว
สวยในถ้วยหินร้อนๆ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE
Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000
http://hiex-seoulhongdae.com หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้ า

ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้ อปปิ้ งฮงแด – สนามบินอินชอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้ เจริ ญเติบโตใน
ป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร
เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่
เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
นาท่านช้อปปิ้ ง ฮงแด (HONGDAE) เป็ นย่านช้อปปิ้ งบริ เวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่ นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งที่มี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ คลับ
ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่ นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสิ นค้าและ
ร้านอาหารต่างๆ ก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละ
ร้านจะทยอยเปิ ดให้บริ การ ของที่ขายกันเยอะส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า
รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่ องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กนั ก็คือขนมต่างๆ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เมนู จิมดัก ลักษณะเป็ นไก่ผดั กับวุน้ เส้นและผักในน้ าพะโล้ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม เสิ ร์ฟพร้อมข้าว
สวยร้อนๆ
นาท่านสู่สนามบินอินชอน
19.30 น.
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OZ741
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคา หากมี
การปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบินหรื อการเปลีย่ นแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่ าน

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ราคา/ท่านละ

5-9 ส.ค.65

35,888.-

11-15 ส.ค.65

37,888.-

12-16 ส.ค.65

37,888.-

19-23 ส.ค.65

35,888.-

24-28 ส.ค.65

34,888.-

26-30 ส.ค.65

35,888.-

12-16 ต.ค.65

37,888.-

20-24 ต.ค.65

37,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

7,900.-

ราคาทัวร์ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 23 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
ค่าประกันโควิท(ตามเงื่อนไขประกัน) และประกัน
อุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิต

1.

2.

3.
4.
5.

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ
(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน
ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความ
พึงพอใจ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรับเงิน หรื อต้องการใบกากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด (ปกติ 23 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสาร
คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงิน
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สู ญเสี ย อวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การ
ต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ตรวจ ATK ลูกค้าตรวจเองที่ไทย
7. หลังไปถึงเกาหลีแล้ว 1 วัน ตรวจ RT-PCR
8. ค่ากักตัวกรณีตรวจเจอโควิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกเหนือในรายการทัวร์

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณา
ในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการ
บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วง
วันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น
เด็กอายุต่ากว่ า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวัคซีน
เด็กอายุ 6 ขวบขึน้ ไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวัคซีน ครบ 2เข็ม สาหรับท่านที่ฉีดวัคซีนเข็ม2 ต้องฉีดมาแล้ว
ไม่ เกิน 180 วัน หรื อ 6เดือน
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