กำหนดกำรเดินทำง เดือน 01 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม 2560
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30-22.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน
EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข …… โดยมี
เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกบริษทั ฯคอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำร
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 ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้ องเสียค่ำปรับ

22.20-01.35
ออกเดินทำงสูป่ ระเทศเกำหลี โดยสำยกำรบิน EASTAR JET โดยเทีย่ วบิน ZE512 หรือเทียบเท่ำ
EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY เป็ นสำยกำรบินโลว์คอส มีมำตรำฐำนควำมปลอดภัยระดับสำกล
สำยกำรบินโลว์คอสไม่เสริฟอำหำรบนเครื่องบิน เสริฟเป็ นน้ ำเปล่ำเท่ำนัน้ // น้ ำหนักกระเป๋ ำ 15 กิโลกรัม /ท่ำน/1ชิน้
(ขอสงวนสิทธิ ์กำรเปลีย่ นแปลงสำยกำรบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ)
วันที่ สองของการเดิ นทาง

เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั ่งเศส (Petite France) – ลานสกี

06.20-10.10
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับ
เวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)

นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึง่ เคยใช้เป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละคร
เกาหลีอกี หลายๆเรื่อง เกาะนามิมรี ปู ร่างเหมือนใบไม้ทล่ี อยอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ให้อสิ ระท่านได้เดินเล่น
ผ่านแนวต้นสนทีส่ งู เสียดฟ้ า แนวต้นเกาลัด หรือเลือกนั ่งทีม่ า้ นั ่งริมฝั ง่ แม่น้ าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้เงาไม้
มองดูสตั ว์น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพ
อันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านนั ่งเรือกลับมายังฝั ง่
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ าปลี
ฟั กทองอ่อน ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ
คือ ถั ่วงอกดอง วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อ ย่าง
แน่นอน

จากนัน้ พาทุกเข้าเดินทางสู่ หมู่บ้านฝรั ่งเศส La Petite France เป็ นหมูบ่ า้ นขนาดเล็กมีพน้ื ทีไ่ ม่มากนัก สถาปนิกได้
ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วสั ดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่าง พืน้ ล้วนตกแต่งออกมาในแนวฝรั ่งเศส ตามชื่อของ
หมูบ่ า้ น เป็ นจุดขายของทีน่ ่ี โดยเหมาะกับชื่อ LA PETIT’ ซึง่ เป็ นภาษาฝรั ่งเศส ทีม่ คี วามหมายว่า “เล็กและน่ารัก”

หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ทาให้บางคนเรียกว่าหมูบ่ า้ นฝรั ่งเศส แห่งเจ้าชายน้อยซึง่ ทาให้ดมู คี วามน่ารักมาก
บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติคผสมกับกลิน่ ไอสไตล์ฝรั ่งเศสแบบสดใส สีสนั งดงาม เนื่องจากด้านในหมูบ่ า้ น
Petite France นี้ จะถูกแบ่งเป็ นบ้านหลายๆหลังทีม่ สี สี ดใส มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน้ าหอมขนาดเล็ก มีสวน
ดอกไม้นานาชนิดทีอ่ อกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเทีย่ วช่วงไหน ต้องได้เห็นดอกไม้ตามฤดูกาลของทีน่ ่ีแน่นอน ทาให้
ช่วยเพิม่ สีสนั ให้กบั หมูบ่ า้ นฝรั ่งเศส และสร้างความโรแมนติคแก่ผมู้ าเยือน และสถานทีแ่ ห่งนี้ยงั เป็ นทีถ่ ่ายทาซีรยี ์
เกาหลียอดฮิตหลายเรื่อง อาทิเช่น ”Who You Came From The Star ”
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ ลานสกี ระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงาม
ของประเทศเกาหลีทส่ี วยทีส่ ุดเมื่อถึงสกีรสี อร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สมั ผัส
หิมะและสถานทีท่ ง่ี ดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและเล่นสกีซง่ึ ลานสกี
แห่งนี้มคี วามท้าทายให้ท่านได้สมั ผัสด้วยเนินหิมะทีม่ คี วามสูงไม่ต่ากว่า
1 กิโลเมตรขึน้ ไป และเป็ นทีก่ ล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกี
มือใหม่ แต่กม็ ที างวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็ น
ตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้ ด้านล่างมาท้าทายความสามารถของ
ท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดู
หนาวและทากิจกรรมสนุ กๆ บนลานหิมะกว้าง ลานสกีจะเปิ ดให้บริการ
ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนัน้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทุกชนิด)
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เนื้อหมูรวมกันไว้
ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลง
ต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรือทานเป็ นอุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้วา่ เป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ใน
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส
จัดหน่อย ก็สามารถขอน้ าจิม้ เกาหลี หรือน้ าจิม่ สุก้ี เติมเพิม่ รสชาติได้อยูก่ บั สภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนัน้
ทีพ่ กั

OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILL SKI RESORT หรือ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง สวนสนุกล็อตเต้ LOTTE WORLD – ชมวิ วตึก 63 – พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า63 Aqual - ดิ วตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์เครื่องสาอางค์ – ฮงแดช็อปปิ้ งสตรีท – ถ่านรูปชุดฮันบก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยูท่ เ่ี ขตชัมซิล (Jamsil)
ในกรุงโซล ทีน่ ่ีมที งั ้ สวนสนุ กในร่ม ซึง่ จัดได้วา่ เป็ นสวนสนุกในร่มทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลกเลยก็วา่ ได้ และมีโซน
สวนสนุ กกลางแจ้ง ทีส่ ร้างเป็ นเกาะอยูก่ ลางทะเลสาบซอก
ชน (Seokchon Lake สัญลักษณ์ของสวนสนุ กแห่งนี้ ก็คอื
แรคคูนทีช่ ่อื Lotty และ Lorry ทัง้ คูเ่ ป็ นแฟนกัน สวนสนุ ก
แห่งนี้ มีการแบ่งพืน้ ที่เป็ น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุ กใน
ร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้
จะเน้นหนักสาหรับเด็กเล็กบวกกับมีลานสเก็ตน้ าแข็งไว้

บริการพร้อมทัง้ ยังเชื่อมต่อกับ พิพธิ ภัณธ์พน้ื บ้านล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ น
โซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้
สนุกสนานกันตลอดทัง้ สีฤ่ ดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนว
เอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี ที่คนชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ 63 Building ตัง้ อยูบ่ นเกาะยออิโด โดยจะอยูต่ อนใต้ของเกาะเเห่งนี้ ด้วยรูปทรงสีทอง
อร่ามเห็นมาเเต่ไกลก็ทาให้มนั เป็ นทีจ่ ดจากันอย่าง
มาก ระหว่างขึน้ ลิฟต์ไปอย่างช้าๆนัน้ เราจะได้เห็น
บรรยากาศของทัง้ สองฝั ง่ กรุงโซล ทีเ่ ต็มไปด้วยวิถี
ชีวติ ของคนในเมือง กับสายน้ าทีต่ ดั ผ่านทัง้ สองฝั ง่
เห็นการคมนาคมตัง้ แต่รถไฟ รถยนต์ ตึกทีเ่ รียงราย
เป็ นระเบียบ โดยคุณสามารถใช้กล้องส่องทางไกลดูววิ
เได้ ซึง่ ต้องหยอดเหรียญเพิม่ นอกจากนี้น้ียงั มีงาน
ศิลปะต่างๆ ให้คุณได้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย นับว่าน่ามาเทีย่ วชมเป็ นอย่างยิง่

พาท่านเดินทางสู่ 63 Sea World Aquarium พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า อยูท่ ช่ี นั ้ 1 ตึก 63 City ได้รบั ความนิยมอย่างมาก
จากนักท่องเทีย่ วในการมาเทีย่ วชมความสวยงามของสัตว์น้ าสายพันธุเ์ เปลกๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมายหลายสายพันธุ์ โดยการ
ทีเ่ ข้าเทีย่ วชมนัน้ คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามอีกด้วย จึงกลายเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว ภายใน Sea
World Aquarium นัน้ เต็มไปด้วยสัตว์น้ ามากมายทัง้ สิงโตทะเล ที่ถอื เป็ นขวัญใจเด็กๆ โดยสิงโตทะเลพวกนี้มคี วามเป็ น
มิตรเเละเชื่องอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนบรรดานกเพนกวินนัน้ ก็นบั ว่าเป้ ฯขวัญใจของเด็กๆ อีกเช่นกัน นอกจากนี้กย็ งั มีทงั ้ ปู
ยักษ์ เเละมีโซนทีโ่ ชว์การเอ็กซ์เรย์สตั ว์น้ าต่างๆ ส่วนตัวที่น่่ าสนใจน่ าจะเป็ นปลาทีม่ ขี นาดใหญ่เเละยาวมากๆ เเละมี
การโชว์ฟอสซิลของปลาดึกดาบรรพ์อกี ด้วย โดยมีการจัดจุดถ่ายภาพไว้ให้สาหรับนักท่องเทีย่ ว สถานที่น้ีเป็ นทีถ่ ่าย
ทาซีรยี ย์ อดฮิตทีส่ ดุ ในเกาหลี ณ ตอนนี้เรื่อง The Legend Of The Blue Sea นาแสดงโดย ลีมนิ โฮ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด
ทัง้ น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชนั ้
นา อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีก
มากมายทีค่ ณ
ุ จะอดใจไม่ได้

บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมูมาหมักกับ
เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิ้นโตพอสมควร พอ
ใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า
ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ด
ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรือ
ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องเวชสาอางค์ท่หี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย Midam
Cosmetic เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครืองสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และ
อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น Closee Dr. เป็ นเครื่องสาอางทีใ่ ห้ความช่วยบารุงทีด่ ที ส่ี ุด
ปรับปรุงสภาพผิว ลดริว้ รอยรูขมุ ขน นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าตัวอื่นทีน่ ่ าสนใจ อาทิเช่น
ครีมหอยทาก , Rojukis , Botrox โดยการทาไม่มกี ารฉีดให้เกิดอันตราย ให้ท่านได้
เลือกชม เลือกซือ้

จากนัน้ พาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดงั ทีก่ าลังเป็ นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO ,
BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซือ้ อย่างมากมาย และยังสามารถ
มอบเป็ นของฝากให้กบั คนใกล้ตวั ได้อกี ด้วย พิเศษ ถ่ายรูปชุดฮันบก
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไป
ด้วย ไก่ช้นิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรั ่งทาให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับ
ซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้อง
ติดใจ

ทีพ่ กั

Benhur Hotel / M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง ร้านน้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์โสม - ถ็อกซูกงุ – หอคอยกรุงโซล – ช็อปปิ้ งตลาดเมียงดง – ซุปเปอณมาร์เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี
สรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ
แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื
แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ุด ภายในจะ
มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิดจาก
โสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ุดและราคาถูก กลับไปบารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
พาท่านเยีย่ มชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่ แปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยนื นานและมั ่งคง
ทีไ่ ด้รบั การพระราชทานชื่อจากกษัตริยช์ ุนจอง เป็ นทีป่ ระทับของ
เจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริยโ์ กจอง
กษัตริยก์ ่อนองค์สดุ ท้ายของราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละราช
สมบัตทิ น่ี ่ีโดยญี่ป่ นุ ในปี 1907 และพระองค์กท็ รงประทับอยูท่ น่ี ่ีจน
สิน้ พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ตงั ้ อยูต่ รงข้ามกับ ศาลาว่า
การเมืองแห่งกรุงโซล (City Hall) มีประตูทางเข้าทีส่ วยงาม คือประตู
แทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระทีน่ ั ่งซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกาแพง
ด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็ นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธเี ปลีย่ นเวรยามหน้าพระตูพระราชวัง
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึง่ อยูบ่ น
ภูเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ทีฐ่ าน
ของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกั ๊ก
จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติ อัน ชุง กุน
นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีแนว
น่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่น
และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ย่านเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชั ่นแบรนด์เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุน่
เกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้า
ได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึง่ เป็ น

ทีร่ จู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ,
ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรส่ี ฮ์ ติ ตลอดจนของทีร่ ะลึกที่มรี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
กลางวัน อิสระอาหารเย็น 1 มือ้

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนม
ขบเคีย้ ว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ซอสปรุงรส และของ
ฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30-20.30 น.

เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET หรือเทียบเท่า

21.30-00.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม / 1 ชิน้
*******************************************************************************************************

***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายทีล่ กู ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง
มีนาคม :

5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 ,19-22 , 20-23 , 21-24

กุมภาพันธ์ : 5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 ,14-17 ,19-22 ,20-23 ,21-24
26-1 มี.ค. 27-2 มี.ค.,28-3มี.ค.
มีนาคม : 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 , 18-21 ,22-25
กุมภาพันธ์ : 1-4 , 4-7 , 8-11 , 15-18 , 18-21 ,22-25 ,25-28
มีนาคม : 1-4 , 9-12 , 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27
กุมภาพันธ์ : 2-5 , 3-6 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27
มีนาคม : 2-5 , 3-6

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่
เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

12,500.-/คน
12,900.-/คน
13,500.-/คน
13,900.-/คน

กุมภาพันธ์ : 11-14

15,900.-/คน

กุมภาพันธ์ : 9-12

17,900.-/คน

กุมภาพันธ์ : 10-13

19,900.-/คน

5,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
***ราคาโปรโมชั ่นชาระเงินเต็มจานวนเท่านัน้ หลังได้รบั invoice ***
***ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท
กรุณาชาระมัดจา ภายใน 3 วันทาการ หลังได้รบั invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชาระทัง้ หมดก่อนการ
เดินทาง30 วันหรือตามกาหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั ๋ว
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่
เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้ว
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดิน ทาง
เพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแล้ว

ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่
เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/
ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับลูกค้าที่เดิ นทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่ านัน้
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้ งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่ องผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่ องเที่ยว
แต่ ไปด้วยวัตถุประสงค์ อื่น เช่ น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS+ ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้ อง
เก็บค่ าประกันเพื่อให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรื อ 150,000 วอน) หากลูกค้ าเป็ นนักท่ องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่ องเที่ยว
พร้ อมกรุ๊ ปและกลับพร้ อมกรุ๊ ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวน ดังนั้นจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้ าปฎิบัติตามเงื่อนไข

ดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินประกันกรณีลุกค้ าไม่ ผ่านกองตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ )***
หมายเหตุ : ขอแจ้ งให้ ทราบว่ า ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางท่ องเที่ยวหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ ไม่ มีนโยบายให้ คณะรอ ท่ านที่ติดด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง หากสามารถผ่ านเข้ าเมืองได้ จะต้ องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ด้วยตนเอง และไม่ สามารถเรียกร้ อง
ค่ าเดินทางจากทัวร์ ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่ างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่ สะดวก

