โปรแกรมการเดิ นทาง

หมู่บา้ นฝรังเศส
่
- เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้ งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ -

พระราชวังถ็อกซูกุง -

หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี – ตลาดเมียงดง

กาหนดการเดินทาง เดือน 20 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

วันแรกของการเดิ นทาง พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ
19.30 – 23.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์
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22.20 -03.05
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเทีย่ วบิน ZE...514.... หรือเทียบเท่า //
JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY เป็ นสายการบินโลว์คอสต์ มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์
คอสต์ไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสิรฟ์ เป็ นน้ าเปล่าเท่านัน้ // น้ าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิน้ (ขอสงวนสิทธิ ์
การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

วันที่สองของการเดิ นทาง

หมู่บ้านฝรังเศส
่
(Petite France) - เกาะนามิ – โซลโล 7017

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

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้านฝรั ่งเศส Petite France เป็ นหมูบ่ า้ นขนาดเล็กมีพน้ื ทีไ่ ม่มากนัก
สถาปนิกได้ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วสั ดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่าง พืน้ ล้วนตกแต่งออกมาในแนวฝรั ่งเศส ตาม
ชื่อของหมูบ่ า้ น เป็ นจุดขายของที่น่ี โดยเหมาะกับชื่อ LA PETIT’ ซึง่ เป็ นภาษาฝรั ่งเศส ทีม่ คี วามหมายว่า “เล็กและ
น่ารัก” หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ทาให้บางคนเรียกว่าหมูบ่ า้ นฝรั ่งเศส แห่งเจ้าชายน้อยซึง่ ทาให้ดมู คี วาม
น่ารักมาก บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติกผสมกับกลิน่ ไอสไตล์ฝรั ่งเศสแบบสดใส สีสนั งดงาม เนื่องจากด้าน
ในหมูบ่ า้ น Petite France นี้ จะถูกแบ่งเป็ นบ้านหลายๆหลังทีม่ สี สี ดใส มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน้ าหอมขนาด
เล็ก มีสวนดอกไม้นานาชนิดทีอ่ อกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเทีย่ วช่วงไหน ต้องได้เห็นดอกไม้ตามฤดูกาลของทีน่ ่ี
แน่นอน ทาให้ช่วยเพิม่ สีสนั ให้กบั หมูบ่ า้ นฝรั ่งเศส และสร้างความโรแมนติกแก่ผมู้ าเยือ น และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นที่
ถ่ายทาซีรสี เ์ กาหลียอดฮิตหลายเรื่อง อาทิเช่น ”Who You Came From The Star ”
พร้อมเสิรฟ์ ด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็ นเมนู หม้อไฟร้อนๆ จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด
เห็ดต่างๆ เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะ

เริม่ รับประทาน พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ เมนูชาบูชาบู ถือได้วา่ เป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี
เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของหลายท่าน อร่อยและได้ประโยชน์อกี ด้วย
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึง่ เคย
ใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter
Love Song)” และเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีอกี หลายๆเรื่อง เกาะนามิมี
รูปร่างเหมือนใบไม้ทล่ี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ให้อสิ ระท่านได้เดิน
เล่น ผ่านแนวต้นสนทีส่ งู เสียดฟ้ า แนวต้นเกาลัด หรือเลือกนั ่งทีม่ า้ นั ่งริมฝั ง่
แม่น้ าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูสตั ว์น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด
แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่าน
นั ่งเรือกลับมายังฝั ง่
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่ เป็ น
ทางเดินลอยฟ้ าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็ นถนนทีเ่ ป็ นสะพานข้ามแยก สร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1970 และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทั ่งปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบว่า
เสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็ นถนนได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผูว้ า่
การกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิ ดการใช้ถนนและปรับเปลี่ยนมาเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้
ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเทีย่ วได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยจึงนา
เลข 70 จากเลขสองตัวท้ายของปี ทส่ี ร้าง และ 17 จากเลขสองตัวท้ายของปี ทป่ี ิ ดใช้
งาน มาใช้เป็ นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้
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
ทีพ่ กั

พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง ร้านน้ามันสน - ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ - ช็อปปิ้ ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวลิ์ ด
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมาย
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน
และน่ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถ
ล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี
ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอ
ศัลยกรรมเกาหลีรว่ มออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครือง
สาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก ,
เซรั ่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc

จากนัน้ พาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดงั ที่กาลังเป็ นทีน่ ิยมในเกาหลี เช่น
SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP ,
NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซือ้ อย่างมากมาย และยังสามารถมอบ
เป็ นของฝากให้กบั คนใกล้ตวั ได้อกี ด้วย.
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี
ฟั กทองอ่อน ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ
คือ ถั ่วงอกดอง วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่าง
แน่นอน
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงโซล เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในเกาหลีและสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกมีทงั ้ หมด 123 ชัน้
ความสูงอยูท่ ป่ี ระมาณ 555 เมตร เรียกได้วา่ เป็ นแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึง่
ได้ถูกบันทึกให้เป็ นหอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของโลก และ
จะเปิ ดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่งตัง้ อยูบ่ นชัน้ 117123 ของตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโซลอย่าง “Lotte World Tower”
Seoul Sky นัน้ ได้ทาลาย 3 สถิตขิ อง Guinness World
Records อย่างแรกเลยคือ “ชัน้ ลอยฟ้ าทีอ่ ยูส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก”
บนชัน้ 118, “ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ดุ ในโลก” ทีม่ คี วามเร็วถึง 600
เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ทย่ี าวทีส่ ดุ ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ “The
Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิ จของเกาหลี)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวลิ์ ด LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุ กในร่มขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยูท่ ่ี
เขตชัมซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ที่น่ีมที งั ้ สวนสนุ กในร่ม ซึง่ จัดได้ว่าเป็ น
สวนสนุ กในร่มทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก เลยก็วา่ ได้ และมีโซน
สวนสนุ กกลางแจ้ง ทีส่ ร้างเป็ นเกาะอยูก่ ลางทะเลสาบซอกชน
(Seokchon Lake สัญลักษณ์ของสวนสนุ กแห่งนี้ ก็คอื แรคคูนทีช่ ่อื
Lotty และ Lorry ทัง้ คูเ่ ป็ นแฟนกัน สวนสนุ กแห่งนี้ มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ น
2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่น

ส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสาหรับเด็กเล็กบวกกับมีลานสเก็ตน้ าแข็งไว้บริการพร้อมทัง้ ยังเชื่อมต่อกับ พิพธิ ภัณธ์
พืน้ บ้านล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่
Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทัง้ สีฤ่ ดู มาดูเครื่องเล่น
ผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี ที่คนชอบความหวาดเสียวและ
ท้าทายไม่ควรพลาด
เย็น

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอวิ๊ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ
โต ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้
เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

ทีพ่ กั

พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

เช้า

พระราชวังถ็อกซูกงุ - หอคอยกรุงโซล - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี – เมียงดง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านเยีย่ มชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่ แปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยนื นาน
และมั ่งคง ทีไ่ ด้รบั การพระราชทานชื่อจากกษัตริยช์ ุนจอง เป็ นที่
ประทับของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึง
กษัตริยโ์ กจอง กษัตริยก์ ่อนองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชชอนก็ถูก
บังคับให้สละราชสมบัตทิ น่ี ่ีโดยญี่ป่ นุ ในปี 1907 และพระองค์กท็ รง
ประทับอยูท่ น่ี ่ีจนสิน้ พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ตงั ้ อยู่
ตรงข้ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่งกรุงโซล (City Hall) มีประตู
ทางเข้าทีส่ วยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระทีน่ ั ่งซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไป
ทางทิศใต้ บริเวณรอบกาแพงด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เ ป็ นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธเี ปลี่ยนเวร
ยามหน้าพระตูพระราชวัง
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึง่ อยูบ่ นภูเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ ูง
ทีส่ ดุ ในโลก ทีฐ่ านของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ ม
ปาลกั ๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้
โซลทาวเวอร์ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ ารักๆ เรื่อง “กับดัก
หัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย
หรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว
เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มี
รสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ด

ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่าน
แข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด
อาธิเช่น ขนมขบเคีย้ ว ช็อคโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น
ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือก
ซือ้ มากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นโสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ดุ ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ ี
คุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติ
ผูใ้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
อาหารกลางวัน อิสระอาหารกลางทีต่ ลาดเมียงดง
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ย่านเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชั ่นแบรนด์เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะ
มีวยั รุน่ เกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดี
ของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The
Face Shop เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรส่ี ฮ์ ติ ตลอดจนของ
ทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอด
ภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง
กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์
ชัน้ นา อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI
,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายทีค่ ุณจะอดใจไม่ได้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30-20.40 น.

เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE513 หรือเทียบเท่า //

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงสายการบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
*สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม / 1 ชิน้
21.30-00.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************************************************************

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดิ นทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่
เสริ ม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

11,900.-/คน

กันยายน : 24-27
กันยายน : -23,23-26,30-3ต.ค.
ตุลาคม : 1-4,2-5,3-6,15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-27,29-1พ.ย.,
30-2พ.ย.,31-3พ.ย.
กันยายน : 21-24,22-25,29-2 ต.ค.,
ตุลาคม : 14-17,18-21,21-24,25-28,28-31

12,200.-/คน
12,500.-/คน

ตุลาคม : 12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30

12,800.-/คน

พฤศจิกายน : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-22,20-23,21-24
26-29,27-30,28-1ธ.ค.

12,900.-/คน

พฤศจิกายน : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,18-21,22-25,25-28

13,200.-/คน

พฤศจิกายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค.

13,500.-/คน

4,900.-

***กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั *** ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
ชาระเต็มจานวน หลังจากได้รบั ยืนยันการจอง





ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตั ๋ว
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไป
พร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่น
วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีนักท่องเทีย่ วเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน (ผูใ้ หญ่)
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างชาติชาระเพิม่ ท่าน
ละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม

แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทาง
แล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มทีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของ
บริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออก
ตั ๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด
จากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรือ่ งผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยว
พร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว
(ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผู้ชาระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้า
เมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

