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บินสบายๆกับสายการบินระดับ5ดาว
โปรแกรมเดียวรวมทุกจุดไฮไลท์ ของใบไม้ เปลี่ยนสี
สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์ แลนด์ เกาหลี ที่ “อุทยานโซรัคซาน”
วันที่

โปรแกรมทัวร์

มือ้ อาหาร

Day 1

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

Day 2
Day 3

อินชอน -เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรักซาน –ขึ ้นกระเช้ าชมวิว ใบไม้ เปลีย่ นสี– วัดชินอึนซา
วัดเจ้ าแม่กวนอิม ริ มทะเล นักซานซา-ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์–เครื่ องสาอางค์–ช้ อปปิ ง้ ฮงแดพิเศษ!!! หมู
ย่างเกาหลี BUFFET
Day 4
ศูนย์โสม–พระราชวังชางด็อกกุง–คิมบับ + ฮันบก-ถนนสายโรแมนติกซัมชองดองกิล –ดิวตี ้ฟรี –
ช้ อปปิ ง้ จุใจเมียงดง พิเศษ!!! BBQ BUFFET
Day 5
RED PINE - โบกานยอง- โซลทาวเวอร์ + กุญแจคูร่ ัก -ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตสนามบินอินชอน
DAY 3 & 4 = LUCEBRIDGE HOTEL OR 3*
DAY 2 =SEORAK I PARK OR 3*

ไฮไลท์ เด็ดโปรแกรม !!
เล่ นเครื่องเล่ นไม่ จากัดรอบและครัง้ @เอเวอร์ แลนด์
ขึน้ กระเช้ าชมใบไม้ เปลี่ยนสีท่ ีอุทยานโซรัคซาน
สักการะวัดเจ้ าแม่ กวนอิมที่ใหญ่ ท่ สี ุดในเกาหลี
รวมจุดไฮไลท์ ของใบไม้ เปลี่ยนสีนามิ–พระราชวังชางด็อกกุง–ถนนสายโรแมนติกซัมชองดองกิล
ฟรี+++WIFI ON BUS สัญญาณเริ่ด ไม่ ขาดการติดต่ อ แน่ นอน / นา้ เปล่ าวันละ 1 ขวด

สายการบิน

เที่ยวบินที่

เส้ นทาง

เวลาออก

เวลาถึง

THAI AIRWAYS (TG)
THAI AIRWAYS (TG)
THAI AIRWAYS (TG)
KOREAN AIR (KE)
KOREAN AIR (KE)

TG 688
TG 658
TG 656
KE 652
KE 658

กรุงเทพ – อินชอน
กรุงเทพ – อินชอน
กรุงเทพ – อินชอน
กรุงเทพ – อินชอน
กรุงเทพ – อินชอน

22.35
23.10
23.30
22.40
23.20

06.00
06.35
06.55
06.10
06.50
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(-/L/D)
(B/L/D)
(B/L/D)
(B/L/-)

DAY 1 กรุ งเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
..........น.พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู 6 ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Nสายการบิน KOREAN AIRLINE
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู 2 ชัน้ 4เคาน์เตอร์ C สายการบินTHAI AIRWAYS
***นัดหมายแต่ ละคณะก่ อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่ วงหน้ าก่ อนเครื่องออก***
โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยอานวยความสะดวกในการเตรี ยมสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางพบกับหัวหน้ าทัวร์
DAY 2 สนามบินอินชอน -เกาะนามิ - อุทยานแห่ งชาติโซรักซาน –ขึน้ กระเช้ าชมวิว ใบไม้ เปลี่ยนสี– วัดชินอึนซา
..........น. นาท่านเดินทางสูก่ รุงโซลโดยเที่ยวบินใช้ เวลาเดินทางประมาณ5ชัว่ โมงมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
..........น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่ นเพือ่ สะดวกใน
การนัดหมายเวลาประเทศเกาหลี จะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนาท่านเดินทาง
โดยรถโค้ ชปรับอากาศพาท่านข้ ามทะเลตะวันตกด้ วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42
กม. มียอดโดมสูง 107 เมตรเดินทางมุ่งหน้ าสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด และนาท่ านนั่ งเรื อข้ ามฟากสู่ เกาะนามิเป็ นเกาะ
สาหรับคู่รักที่มีไฮไลต์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็ นต้ นสนสูงทอดแนวยาว และเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง “The Winter Love Song"หรื อ
เพลงรักในสายลมหนาวท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และ ซึ่งในแต่ละฤดู เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกัน
ไป** ฤดูใบไม้ ร่วง (Autumn) เกาะนามิได้ ชื่อว่าเป็ นเกาะแห่งใบไม้ 5 สี เต็มไปด้ วยใบไม้ สีเหลือง ส้ ม เหลืองอมส้ ม แดง และน ้าตาล
อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรื อเช่าจักรยานปั่ นเที่ยวรอบเกาะและเก็บภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารTAKKALBI(ไก่ ผัดเผ็ดซอส)ไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีเมื องชุนชอนนาไก่บาร์ บีคิว ตกหรื อข้ าว
เหนียวปั้ น มันหวาน ผักต่าง ๆลงผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลีในกะทะแบน เมื ่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมา
ผัดรวมกับทัคคาลบี เสริ ฟพร้อมเครื ่องเคียง กิ มจิ และน้าซุปประจาวัน
บ่ าย
จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสู่ วนอุทยานแห่ งชาติโซรั คซาน ถ่ายรู ปคู่กับอนุสาวรี ย์หมี
เสี ้ยวพระจันทร์ ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ ได้
ขึ ้นชื่อว่าเป็ นภูเขาสี่ฤดูเขาโซรัคหรื อภูเขาหิมะตังอยู
้ ่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอด
ยาวไปถึ งเขาคึม คัง ของประเทศเกาหลีเหนือ มีเ ทือ กเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายน า้
ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึง่ เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่
หาดูได้ ยากยิ่ง พร้ อมนมัสการพระพุทธรู ปปรางสมาธิองค์มหึมาตั ง้ อยู่กลางแจ้ ง
สร้ างขึ ้นเพื่อสวดอ้ อนวอนให้ คาบสมุทรเกาหลีได้ รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งอยู่ใน
บริ เวณวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้ างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตังอยู
้ ่ภายในจากนัน้ นาท่ าน
นั่งเคเบิล้ คาร์ ซงึ่ ท่านจะได้ ชมบรรยายกาศที่สวยงามบนยอดเขา และเก็บภาพความประทับใจในหลายหลายมุม ด้ านบนท่านจะได้ พบ
ร้ านค้ า ร้ านกาแฟ ร้ านขายของฝากที่ระลึกจากนันน
้ าท่านชมวัดชินฮึนซาซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยอาณาจักรชิลลาให้ ท่านได้ นมัสการขอพร
จากพระพุทธรู ปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ งที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อสวดอ้ อนวอนขอให้ คาบสมุทรเกาหลีได้ รวมกันเป็ น
หนึง่ เดียว
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU (สุกสี ้ ไตล์ เกาหลี)
โรงแรมที่พักSEORAK I PARK OR 3*(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
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DAY3 วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ริมทะเล นักซานซา-ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –เครื่องสาอางค์ –ช้ อปปิ ้ งจุใจฮงแด
เช้ า รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก
เช้ า
หลังรับประทานอาหารเช้ านาท่านเดินทางสูว่ ัดเจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเลนักซานซาเป็ นวัดพุทธเก่าแก่ที่อยูท่ างเหนือของชายหาดนักซาน
ประมาณ 4 กิโลเมตรสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ยคุ ซิลล่าภายในมีหอคอยหินสูง 7 ชัน้ ก่อนจะถึงเขตวัดจะต้ องผ่านทางประตูโบราณที่ชื่อว่า Iljumun
และ Hongyaemunที่จะเห็นกาแพงหินแบบโบราณทาจากไม้ ไผ่สเี ข้ มและดินสีน ้าตาลมีจดุ ชมวิวอยูท่ ี่ศาลา Uisangdaeที่สร้ างอยูร่ ิ มหน้ า
ผา ที่หนั หน้ าออกทะเลและที่จดุ สูงสุดของเนินเขาจะมีรูปปั น้ หินเจ้ าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี
เที่ยงรั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคารKALBI (หมูย่างเกาหลี) BUFFETเนือ้ หมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมักย่างบนเตาและตัดเป็ นชิ้ นพอคาห่อ
ทานกับผักกาดเขี ยว โดยใส่น้าจิ้ มเต้าเจี ้ยว(เครื ่องจิ้ มหมัก ทีช่ ่วยชูรสอย่างดี) ท่านคู่กบั น้าซุปสาหร่ าย
บ่ าย จากนันน
้ าท่านสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ และเป็ นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ
เป็ นอย่างมากตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขาและขอเชิ ญท่านเที่ยวชมเทศกาลดอกไม้ ตามฤดูกาลที่จัดขึ ้นทุกปี มีดอกไม้ ให้ ท่านได้ เลือกชม
มากมายหลายชนิดนับล้ านต้ นและเติมเต็มความสุขของท่านด้ วยเครื่ องเล่นนานาชนิดด้ วยบัตร Free Passสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่น
ได้ ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ เชิญท่านเที่ยวชมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย นาท่านเลือกซื ้อ COSMETICที่แห่งนี ้เป็ นแหล่งขาย
เครื่ องสาอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่ องสาอางโรจูคิส ซึ่งเป็ นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศเกาหลี จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ้งแหล่งวัยรุ่ น
มหาวิท ยาลัย ย่ านช้ อ ปปิ ้ ง ฮงแดเป็ นย่านช้ อปปิ ้ง สินค้ าแนววัย รุ่ นแฟชั่นวัยใส
สไตล์เกาหลี สินค้ าราคาไม่แพง ทังยั
้ งมีสินค้ าหลากหลายแนวให้ เดินเลือก ไม่ว่า
จะเป็ น ของจุกจิ ก น่ารั ก ๆกิ๊ ฟ ช้ อปเก๋ๆ เครื่ อ งประดับ เสือ้ ผ้ า แว่น ตา กระเป๋ า
รองเท้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่ องสาอางต่างๆ ร้ านค้ ายาวเหยียดสองข้ าง
ทางสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าจะมีราคาถูกเป็ นที่สะดุดใจของบรรดาสาวๆขาช้ อปเป็ น
อย่างมากนอกจากวัยรุ่นหนุม่ สาวที่มาเดินเลือกซื ้อสินค้ ากันแถวนี ้
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารOSAMBULGOGI เนือ้ หมูสไลด์หมักซอสคันจัง,ปลาหมึ กมเห็ดเข็มทอง นามาผัดย่างขลุกขลิ ก
กับซุปบลูโกกิ บนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่าและเส้นจันทน์โดยจะมี ลกั ษณะออกเป็ นแบบน้าข้น
โรงแรมที่พักLUCEBRIDGE HOTEL OR 3*หรื อเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง
DAY 4 ศูนย์ โสม–พระราชวังชางด็อกกุง–คิมบับ + ฮันบก - ถนนสายโรแมนติก ซัมชองดองกิล –- ดิวตีฟ้ รี –เมียงดง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก
เช้ า หลังรับประทานอาหารจากนันน
้ าท่านสู่จินเส็งเอ้ าท์ เลทเป็ นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟั งคาบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ
ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคณ
ุ ภาพต้ องมีอายุ 6 ปี โดยท่านสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์โสมได้ ในราคาที่ถกู กว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า
เหมาะแก่การที่จะเป็ นของฝากของที่ระลึกแด่คนที่รักด้ วยด้ วยจากนันน
้ าท่าน เดิน
ชม พระราชวั ง ชางด็ อ กกุ ง เป็ นพระราชวั ง หลวงวั ง ที่ ส องที่ ส ร้ างต่ อ จาก
พระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อ
กษั ต ริ ย์ ห ลายๆ พระองค์ ใ นราชวงศ์ โชซอน ที่ มี สภาพดี แ ละสมบูร ณ์ ที่ สุด ใน 5
พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่ นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก
UNESCOว่าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 ด้ วยและสวนฮูวอนเป็ นสวนที่
อยูด่ ้ านหลังพระราชวังชางด็อกสวนส่วนพระองค์ของกษัตริ ย์แทจง ที่บริ เวณด้ านใน
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นันเป็
้ นสวนที่ร่มรื่ นและมีต้นไม่ใหญ่มากมาย พอถึงฤดูใบไม้ ร่วง ใบไม้ ก็จะแย่งกันเปลี่ยนสีเพื่อผลัดใบ เป็ นสีเหลือง แดง สวมงามอร่ าม
ตามากๆ นอกจากจะเป็ นสถานที่ ที่มีใ บไม้ เปลี่ยนสีสวยงามแล้ วนัน้ ยังสามารถเที่ยวชมพระราชวังชางด็ อก พระราชวัง หลวงที่ มี

เที่ยง

บ่ าย

เย็น
ที่พัก

ความสาคัญรองจากพระราชวังคยองบกได้ อีกด้ วยจากนันน
้ าท่านสู่ ถนนสายโรแมนติก ซัมชองดองกิล เป็ นถนนที่พาดผ่านกลาง
เมืองแต่กลับสงบเงียบและอยูใ่ นพื ้นที่ที่สวยงามแปลกตาถนนทังเส้
้ นจะเรี ยงรายไปด้ วยร้ านกาแฟพิพิธภัณฑ์ร้านขายของโบราณและหอ
ศิลป์ที่มีชื่อเสียงนับตังแต่
้ การสร้ างแกลเลอรี่ ศิลปะที่มีการออกแบบด้ วยสถาปั ตยกรรมที่เก๋ไก๋เรี ยงรายตลอดถนนซัมชองดงก็ทาให้ ถนน
เส้ นนี ้มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารSAMGYETANG (ไก่ ต๋ ุนโสม)อาหารวังในสมัยก่อน เชื ่อกันว่าบารุงและเสริ มสุขภาพเสิ ร์ฟท่าน
ละ 1 ตัว ในหม้อดิ นร้อน โดยภายในตัวไก่จะมี ข้าวเหนียวรากโสมพุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพือ่ ให้รสชาติ กลมกล่อมเนือ้ ไก่น่มุ
และย่อย เสริ ฟพร้อมเครื ่องเคียงคู่
หลังจากนันน
้ าท่านทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย)อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ น
แท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหัน่ เป็ นชิน้ ๆพอดีคา จิ ้มกะโชยุญี่ปนหรื
ุ่ อวาซาบิก็ได้ ตามร้ านอาหารก็จะมีทาเป็ นพิเศษ คือมีผดั ซอสมาให้ จิ ้มราด
ด้ วยหลังจากทุกท่านได้ ร่วมกิจกรรมเรี ยบร้ อยแล้ วเชิญท่านสวมชุดฮันบกซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรู ปกับฉาก
จาลอง4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจนาท่านช้ อปปิ ้งกันต่อที่Duty Freeที่นี่ท่านจะได้ พบกับของแบรนด์เนมชื่อดังอาทิเช่น
กระเป๋ า, รองเท้ า, นาฬิกา, กล้ อง, น ้าหอมฯลฯในราคาปลอดภาษี และในราคาย่อมเยาจากนันน
้ าท่ านช้ อปปิ ้ งต่ อที่ตลาดเมียงดงที่นี่
เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ของวัยรุ่นชาวเกาหลี เพราะมีร้านขายเสื ้อผ้ า และสินค้ าแฟชัน่ มากมาย ที่จะทาให้ คณ
ุ เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้
สินค้ าสตรี ทแบรนด์ตา่ งๆ และสินค้ าราคาไม่แพง รวมถึงมีห้างสรรพสินค้ ารายล้ อม เช่น ABC Mart ที่นี่เป็ นส่วนใหญ่จะจาหน่ายรองเท้ า
ทังหญิ
้ งและชาย คนชอบซื ้อรองเท้ าห้ ามพลาดโดยเด็ดขาด Etude, skinfoodโดยที่เมียงดงจะเป็ นร้ านเครื่ องสาอางค์ที่ขนาดใหญ่กว่าที่
อื่นและบางร้ านยังมีคนขายเป็ นคนไทยอีกด้ วย Olive Yong ที่นี่มีผลิตภัณฑ์บารุงผิวมากมาย ที่ชอบก็จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของ
โสมเพราะปกติใช้ อยู่เป็ นประจาหน้ าขาวเนียนใสและที่นี่ราคาไม่แพง ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง Migliore , SPAO , Forever 21, Noon
Square , Lotte Young Plaza
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารBBQ BUFFET (บุฟเฟต์ ปิ ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี)
LUCEBRIDGE HOTEL OR 3* หรื อเทียบเท่า

DAY 5RED PINE–ศูนย์ สมุนไพรโบกานยอง-โซลทาวเวอร์ + กุญแจคู่รัก- ฮุนไดเอาท์ เลท ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต -สนามบินอินชอน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก (กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
เช้ า
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสนที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกายลดไขมันช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกายจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ศูนย์ สมุนไพรโบกานยองซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาลเป็ นโสมที่
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สดุ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่า
ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถื อ เป็ นยาบ ารุ ง ร่ า งกายหรื อ สามารถซื อ้ เป็ นของฝากจาก
5

เที่ยง
บ่ าย

.

ประเทศเกาหลีจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรื อ นัมซาน ทาวเวอร์ เป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองโซลเปิ ด
ให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี 1980 ตังอยู
้ บ่ นยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้ วิวเมืองโซลและบริ เวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่าเป็ นหนึ่งในทาว
เวอร์ ที่ให้ วิวสวยที่สดุ ในเอเชียโซลทาวเวอร์ ได้ รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ ชื่อใหม่เป็ น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ ้นมานันย่
้ อ
มาจาก new look หรื อ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนาการต่างๆ ทังการให้
้
แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ ้นอีกหนึ่งจุด
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นัน่ ก็คือสถานที่คล้ องกุญแจชื่อดังที่มีความเชื่อว่าคูร่ ักที่มาคล้ องกุญแจที่จะมีความรัก
ที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้ อความหรื อชื่อของคู่รักไว้ บนแม่กุญแจ แล้ วนาไปคล้ องไว้ กับราวเหล็กบริ เวณฐานของN Seoul
Tower นัน่ เอง
**ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟต์และกระเช้ าโซลทาวเวอร์ **
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารJIMDAKไก่อบซี อิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพืน้ เมื องดัง้ เดิ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรัง่
แครอท พริ ก และซอสดารสชาติ คล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าวหอมอร่ อย รสเผ็ดถึงเครื ่อง
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ฮุนไดเอาท์ เลทOutlet Mall ซึง่ มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ าและมีสนิ ค้ าBrand ดังมากมายหลายยี่ห้อ
เช่นArmani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escadaโดยสินค้ าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้ วยจากนันน
้ าท่านสู่
SUPERMARKETท่านสามารถช้ อปปิ ้งเพื่อซื ้อของฝากติดไม้ ติดมือมอบให้ กับญาติสนิทมิตรสหายที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อเรี ยกได้ ว่า
(PRODUCT SUPERMARKET)เป็ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ที่สง่ สินค้ าขนาดใหญ่ซึ่งเป็ นสินค้ า จาพวก ส่งออกทังสิ
้ ้นอาทิเช่น มาม่าเกาหลี ,
กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบเชิญท่านเลือกซื ้อของฝากตามอัธยาศัย........พร้ อมกันที่สนามบินอินชอนเพื่อเช็คอิน
......นาท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยไฟล์บิน ….สูส่ นามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สายการบิน

เที่ยวบินที่

เส้ นทาง

เวลาออก

เวลาถึง

THAI AIRWAYS (TG)
THAI AIRWAYS (TG)
KOREAN AIR (KE)
KOREAN AIR (KE)

TG 657
TG 635
KE 651
KE 659

อินชอน – กรุงเทพ
อินชอน – กรุงเทพ
อินชอน – กรุงเทพ
อินชอน – กรุงเทพ

21.20
17.30
17.35
19.45

01.10
22.50
21.10
23.50

6

ทัวร์ ต่อท่ าน :
กันยายน
24,900-.
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ าน) ท่ านละ
24,900-.
 เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
 เด็กอายุ 2 – 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง
24,900-.
ท่ านละ
 เด็กอายุ 2 -12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง
23,900-.
ท่ านละ
 ในกรณีท่ ที ่ านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่ าน
4,500-.
ละ
ทัวร์ ต่อท่ าน :
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ าน) ท่ านละ
 เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
 เด็กอายุ 2 – 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงท่ านละ
 เด็กอายุ 2 -12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง ท่ านละ
 ในกรณีท่ ที ่ านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ

ตุลาคม
26,900-.
26,900-.

พฤศจิกายน
25,900-.
25,900-.

26,900-.

25,900-.

25,900-.

24,900-.

5,500-.

4,500-.

ตุลาคม 10 – 14 / 11 – 15/12 – 16 /18 – 22 / 20 – 24
27,900-.
27,900-.
27,900-.
26,900-.-.
5,500-.

ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมายการหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอนื่ ๆ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบและ
ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษทั นั้นๆ
ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะกรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน23กก.ต่อ2 ใบ(KOREAN AIR ) /30 กก.ไม่จากัดจานวนชิ ้น ต่อ ท่าน(TG )
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
 ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาทไทย
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ ส่วนตัว ,ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว
หมายเหตุ
 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีที่ทา่ นต้ องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน(หนั
้ งสือ
เดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6เดือนบริ ษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่ องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้ ** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน ***
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อเพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษกรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้
แล้ วทังหมด
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 10,000บาทก่อนการเดิทาง หากท่านไม่อาจเดินมางด้ วยเหตุใดก็ตาม ต้ องแจ้ งให้
ทราบ อย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะ ไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 5,000 บาท และ
อื่นๆ
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