กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.

คณะพร้อมกันทีท
่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู.. เคาน์เตอร์..
สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก (บริการ Snack box)
ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ดว้ ย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ004

22.25 น.
21.00 น.
01.05 น.

คณะพร้อมกันทีท
่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู.. เคาน์เตอร์..
สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก (บริการ Snack box)
ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ดว้ ย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002

วันที่สอง

สนามบินอินชอน-สะพานแขวนคัมอักซาน-วัดจินกวานซา-หมู่บ้าน
โบราณเกาหลีอึนพยอง

08.25 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง
เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด นําท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสุดท้าทาย
แบบใหม่ สะพานแขวนคัมอักซาน (Paju Gamaksan
Bridges) เป็ นสะพานแขวนที่ ทํ า จากไม้ ที่ ยาวที่ สุ ด ใน
เกาหลี มีความยาวถึง 150 เมตร กว้าง 1.5 เมตร และสูง
45 เมตร จากพื้นดินข้ามหุบเขา Silmari สะพานแขวนคัม
อั ก ซานได้ แรงบั นดาลใจจากการสร้ า ง โดยใช้ ชื่ อ อย่า ง
เป็นทางการของสะพานว่า Gloucester Heroes Bridge
ซึ่ ง ก็ คื อ ก อ ง พั น ที่ 1 แ ห่ ง ก อ ง ท ห า ร รั ก ษ า ก า ร ณ์
Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลี
พร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon ที่ 170 กองพั นที่ 1
ต่อสู้กับฝ่ายของกองทัพคอมมิวนิสต์ประเทศจีน สะพานนี้
จึงเปรียบเสมือนการระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาที่
ทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวันลืม เป็นสะพานที่มีความ
แข็ งแรงสามารถรองรั บ คนได้ ม ากถึ ง 900 คน ตั้ งอยู่ใ น
ภูเขาคัมอักซาน เมืองคยองกี สามารถชมวิวรอบๆ เมือง
ได้ และสั ม ผั ส อากาศอั น บริ สุ ท ธ์ บ นภู เ ขาคั ม อั ก ซาน
เหมาะสําหรั บผู้ที่ช อบความเสียวเป็นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
เวลาเดินข้าม สะพานจะแกว่งเล็กน้อย สร้างความตื่นเต้นได้เป็นอย่างดี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้อหมูหั่น
ชิ้ นบางๆ ปู อั ด หั่ นยาวๆ เกี๊ ยวกุ้ ง เกี๊ ยวหมู ใส่ ผั ก สารพั ด ชนิ ด ลงไปทั้ ง เห็ ด เข็ ม ทอง เห็ ด ฟาง
เห็ดหอม ถั่วงอก กระหล่ําปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหม้อ แล้วเติมด้วยน้ําซุปร้อนๆ ต้มต่อจน
เดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนําอุด้งลงต้มอีกครั้ง พอสุกก็ตักมาทานกับข้าวสวย กิมจิ และ
น้ําจิ้ม
นําท่านเดินทางสู่ วัดจินกวานซา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล เป็น 1 ใน 4 วัดสําคั ญ
ประจํากรุงโซล สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยกษัตริย์เซจง ทรงได้สร้างห้องสมุดขงจื๊อ
ขึ้ น มาแต่ ถู ก ทํ า ลายลงในช่ ว งสงครามเกาหลี ต่ อ มาได้ รั บ การบู ร ณะขึ้ น มาใหม่ เ ป็ นอาคารใน
ปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่ เเละมี บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นอย่างมาก เพราะเเว
ดล้ อ มไปด้ ว ยธรรมชาติ ที่ ส วยงามของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บุ ค ฮั น ซานอี ก ด้ ว ย ถื อ ว่ า เป็ น อี ก จุ ด
ท่องเที่ยวที่น่ามาชมอีกเเห่งหนึ่ง
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นโบราณเกาหลี อึ นพยอง เป็ น หมู่ บ้ า นโบราณที่ ตั้ ง อยู่ ท่ า มกลาง
ธรรมชาติ ที่มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บ้านมีคาเฟ่ในส
ไตส์ฮันอก ทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดินได้เพลินๆสบายๆ มี
ร้านอาหาร คาเฟ่ เก๋ๆสวยๆ และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกด้วย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

Cosmetic Center-สวนสนุกล๊อตเต้ เวิร์ล+Aquarium-ตลาดฮงแด

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้ “ชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสําอาง”
เคล็ ด ไม่ ลั บ หน้ า ใสของสาวเกาหลี และเลื อ กซื้ อ เวชสํ า อางยอดนิ ย มของเกาหลี ไ ด้ ใ นราคา
ท้องถิ่น อาทิเช่น หน้ากาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL,
DR.ROJUKISS, โบท็อก เป็นต้น
จากนั้ น นํ า ท่ า นเข้ า สู่ LOTTE WORLD
เป็นสวนสนุกในร่มที่ใ หญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวน
สนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่
สร้ า งเป็ น เกาะอยู่ ก ลางทะเลสาบซอกชน
(SEOKCHON LAKE) โดยสัญลักษณ์หรือ
มาสคอตประจําสวนสนุ กแห่ งนี้คือคู่ รักแรค
คูนที่ชื่อ LOTTY และ LORRY นั่นเอง
ให้ ท่ า นได้ สนุ ก สนานกั บ เครื่ อ งเล่ นหลาก
ชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย บันจี้จั้ม โรงหนังสาม
มิติ ไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุก ทั้ งภายในและนอกอาคาร เกมส์ก ารละเล่ น
ต่า งๆ ขบวนพาเหรด โชว์ ต่า งๆ ตลอดจนร้ า นขายอาหาร ร้า นขายของที่ ระลึ ก เฉพาะของสวน
สนุกล็อตเต้เวิลด์
**อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**
นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ LOTTTE WORLD AQUARIUM
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ
ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็น
ของสั ต ว์ ที่ อ ยู่ ใ นน้ํ า จื ด ตามแม่ น้ํ า ทะเลสาบ ในประเทศ
เกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์
ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซน
นี้ ก็ จ ะมี ป ลาน้ํ า จื ด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด อย่ า ง Pirarucu
และ
Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ําอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea
Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่
ว่ายน้ําไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือน
หัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดารา
ของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden
โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ําตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่
8 คื อ Play Ocean โซนนี้ จ ะได้ สั ม ผั ส สั ต ว์ ท ะเลอย่า ง
ปลาดาว และโซนสุดท้าย คื อ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้
เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของ มหาวิทยาลัย
ฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีทั้งสินค้าแฟชั่น
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่
น่าสนใจมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย….
เย็น

บริ ก ารอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคาร เมนู จิ ม ดั ก ไก่ อ บซี อิ๊ ว วุ้ น เส้ น เป็ น เมนู อ าหารเกาหลี
พื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติ
คล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Duty Free-N Seoul Toewerช้อปปิง
้ เมียงดง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีทม
ี่ ีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่
มีคุณภาพดีที่สด
ุ
นําท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสท
ุ ธิ์ 100% ซึ่ง
สรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และ
ไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบ
ของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ
็ กซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมต
ิ า้ นทาน
นําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนํา ให้ทา่ นเลือกซือ
้ มากมาย
กว่า 500 ชนิด อาทิ น้าํ หอม เสือ
้ ผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยําบิบม
ิ บับ เป็นอาหารเกาหลีตามธรรมเนียม
เก่าแก่ดั้งเดิม ในวันหยุดที่สาํ คัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักกันแพร่หลาย
มากขึ้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสมดุล และมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผักต่างๆ
พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทําให้ส่วนผสมต่างๆ
เข้ากันอย่างลงตัว
นําท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร
แ ล ะ มี ค ว า ม สู ง 4 7 9
เ ม ต ร จ า ก พื้ น ดิ น ซึ่ ง
ยั ง ค งไ ด้ รั บ ค ว า มนิ ย ม
เ ส ม อ ม า ทั้ ง จ า ก
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แล ะคู่ รั ก
ชาวเกาหลี ไม่ว่ าจะเป็ น
ช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุง
โซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่
ไม่ ค วรพลาด ถื อ เป็ น ไฮไลท์ สํ า คั ญ ของกรุ ง โซลที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คนจะต้ อ งมาแวะเช็ ค อิ น
นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สําคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน คือ สถานที่
คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรัก
ที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์**
จากนั้ นนํ า ท่ า น อิสระช้ อปปิ้ ง ย่ า นเมีย งดง หากท่ า นต้ องการทราบว่ า แฟชั่ นของเกาหลี เ ป็ น
อย่า งไรก้ า วล้ํ า นํ า สมัยเพียงใดท่ า นจะต้ อ งมาที่เ มี ยงดงแห่ งนี้ พ บกั บ สิ นค้ า วั ยรุ่ น อาทิ เสื้ อ ผ้า
แฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสําอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ
ที่นี่ยังมี street food มากมายให้ท่านลิ้มลอง
**เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส-Olympic ParkSupermaket

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดั บสู งเหนือ น้ํ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี รุ่นใหม่ นิยมนํา มา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
จากนั้นนํ าท่านชม ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมี
ตั้งแต่สี ม่วงอ่ อนเย็นตาจนถึงสี ม่ว งไวน์ มี เ สน่ ห์ เ ย้า ยวนใจ พลอยนี้จ ะงามจับ ตาเมื่ อมาทํา เป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
นําท่านเดินทางสู่ Olympic Park ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุง
โซล เเละเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมความสวยงาม ทั้งธรรมชาติ
ที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม และยังเป็นจุดที่สวยอีกแห่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่ก็ถูกแบ่งออกเป็น
หลายโซนที่น่าสนใจ เช่น เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอร่าม เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งสําหรับคนที่
ชอบถ่ายภาพ, Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุ์หลากสีสัน ที่มีมากถึง 146 สายพันธุ์,
แลนด์มาร์ค Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ One tree Hill ด้วยเอกลักษณ์ของสวนสี
เขี ยว ที่ มีต้ นไม้ตั้ งตระหง่า นโดเดี่ ยว ทํ าให้ ที่ แห่ งนี้ กลายเป็ นที่ นิยม ด้ว ยความแปลก นิยมมา
ถ่ า ยรู ป ถ่ า ย MVโซล เเละเป็ นอี ก จุ ด ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจมาเที่ ยวชมความ
สวยงาม ทั้งธรรมชาติที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม และยังเป็นจุดที่สวยอีกแห่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ที่นี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที่น่าสนใจ เช่น เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอร่าม เป็นที่นิยมอีก
แห่งหนึ่งสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ, Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุ์หลากสีสัน ที่มีมากถึง
146 สายพันธุ์, แลนด์มาร์ค Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ One tree Hill ด้วย
เอกลักษณ์ของสวนสีเขียว ที่มีต้นไม้ตั้งตระหง่านโดเดี่ยว ทําให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่นิยม ด้วย
ความแปลก นิ ย มมาถ่ า ยรู ป
ถ่าย MV

**หากไม่สามารถชมสวนโอลิมปาร์คได้ทางบริษท
ั จะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน**
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกิมโป อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์
เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทก
ุ ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมี
หลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยีห
่ ้อ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง เป็น
เนื้อสัตว์ซอสบาร์บีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ
กะทะร้อน พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากินให้กน
ิ กับผัก กระเทียม และพริก ห่อเป็นคําแล้ว
จิ้มน้ําจิ้ม
ได้ เ วลานํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อินชอน เพื่ อ เตรี ยมตั ว เดิ นทางกลั บ
กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซื้อของฝากคน
ทางบ้า น ที่ร้า นแห่ งนี้มีขนมพื้ นเมื อ งเกาหลี ห ลากชนิด รวมทั้ งกิม จิ ไก่ ตุ๋ นโสมที่ บ รรจุ อ ยู่ใ นถุ ง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

17.10 น.
21.10 น.
19.55 น.
23.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ003 (บริการอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ .....
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001 (บริการอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ .....

**อัตราค่าบริการ**
*ไม่มีราคาเด็ก*
ราคา
(บาท/ท่าน)

วันเดินทาง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ที่นั่ง

เดือนตุลาคม 2562
30 กันยายน-4 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

2-6 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

4-8 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

6-10 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

8-12 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

10-14 ตุลาคม 2562

17,888.-

4,900.-

25

12-16 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

14-18 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

16-20 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

18-22 ตุลาคม 2562

17,888.-

4,900.-

25

20-24 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

22-26 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

24-28 ตุลาคม 2562

17,888.-

4,900.-

25

26-30 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

27-31 ตุลาคม 2562

16,888.-

4,900.-

25

29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

4,900.-

25

30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562

16,888.-

4,900.-

25

เดือนพฤศจิกายน 2562
1-5 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

4,900.-

25

3-7 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

5-9 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

9-13 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

11-15 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

12-16 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

13-17 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

4,900.-

25

15-19 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

4,900.-

25

17-21 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

19-23 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

21-25 พฤศจิกายน 2562

15,888.-

4,900.-

25

23-27 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

25-29 พฤศจิกายน 2562

14,888.-

4,900.-

25

27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562

14,888.-

4,900.-

25

29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2562

15,888.-

4,900.-

25

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองพร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน *ช่วงเทศกาล มัดจํา 10,000 บาท *หากเป็นราคา
โปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวนเท่านั้น

ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ราคารวม
*ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ
*ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน
*ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
*ค่าพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
*ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ามรายการ
*น้ําดื่มวันละ 1 ขวด
*ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
*ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
*ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง และอื่นๆ
*ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทริป/ต่อท่าน
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับภาษี )
*ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
กรณียกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มค
ี า่ ใช้จ่าย
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจํา 50%
* ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ที่
ระบุ ใ นรายการ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ คื น ค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น กรณี เ จ็ บ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถ
เดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจํา
เงื่อนไขการเดินทาง
* รายการท่ อ งเที่ ยวสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํ านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ เดิ นทางเป็ น
สําคัญ
* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัด หยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
**ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กําหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัว
ออกจากโปรแกรมเพื่อไปทําอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี
ค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์กําหนด และการชําระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศึกษาโปรแกรม
และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อย**
*** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
หากลู ก ค้า ต้ อ งการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อ ไม่ เ ที่ ยวตามรายการที่บ ริ ษัท กํ าหนด บริ ษัท ขอปรั บ ท่ านละ 300
USD***
*ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง ทุกร้านซื้อไม่ซื้อไม่ว่า
กัน ทางบริษัทฯ ไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
* ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
ได้ หากท่ า นต้ อ งซื้ อ บั ต รโดยสารภายในประเทศ
เพื่ อ ไปและกลั บ กรุ งเทพฯ กรุ ณ าเลื อ กซื้ อ บั ต รโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือ
การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสาย

การบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด
*เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

**เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้
เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน**

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
*ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชําระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท*
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม
ไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทาง
ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
**ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออก
ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น*

