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โซล-โซรัคซาน
จุดเด่นโปรแกรมของเรา (APR’16)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน หรือ ที่เรียกว่า สวิ สเซอร์แลนด์เกาหลี
สวนสนุก EVERLAND + สอนทากิ มจิ + ใส่ชดุ ฮันบก
ถ่ายรูป 3 มิ ติ TRICK EYE MUSEUM + พิ พิธภัณฑ์ ICE MUSEUM
เดิ นช้อปปิ้ งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสาอาง COSMETIC CENTER
ชมโชว์ FANTA STICK สุดมันส์
ชมดอกซากุระ ** ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ**

กาหนดการเดิ นทาง

วันที่ 21-25 เมษายน 10,900 บาท
วันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2559 11,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ P ประตูทางเข้า
เบอร์ 7-8 สายการบิ นจิ นแอร์ (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระเช็คอิน
วันที่ 2 อิ นชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน – วัดชิ นฮันซา
(-/L/D)
01.00 น. บินลัดฟ้ าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิ นจิ นแอร์ เที่ยวบิ นที่ LJ002
(บริ การชุดขนมปังและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น. ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณ าปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว นาท่านสู่ ท่ าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสาหรับคู่รกั คู่
หนุ่ มสาว ครอบครัว เพื่อนๆหนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลม
หนาว เกาะนามิมรี ปู ร่างเหมือนใบไม้ทล่ี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยาน
หรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรือคาราวะสุสานนายพลนามิ และสามารถเดินผ่าน
กลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้ าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั ง่
เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุส์ ตั ว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง
ได้เวลาสมควรนาท่านกลับมายังฝั ง่
เที่ยง  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรือไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของ
เมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์บคี วิ มันหวาน ผัดกระหล่ า ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั ้น และซอสมาผัดรวมกันบน
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กระทะแบนดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครือ่ งเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนา
ข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็ นทัคคาลบีโพกึมทีแ่ สนอร่อย และน้าซุป)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็ นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่
มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็ นแนวเขาทีส่ วยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซ่งึ ประกอบด้วย โอ
ซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาทีม่ ดี อกไม้บานสะพรังทั
่ ง้ ฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูใบไม้เปลีย่ นสีหุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงสีทองทัวทั
่ ง้ หุบเขา จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยาน
แห่ งชาติ ซอรัค ซาน ถ่ายรูปคู่กบั อนุ ส าวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวน
อุทยานแห่งชาติทไ่ี ด้ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นภูเขาสีฤ่ ดู เขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตัง้ อยูใ่ จกลางภูเขาแทแบคซึง่ ทอดยาวไปถึง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่ง
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติทห่ี าดูธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่ (โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน มีนาคม – เมษายน ท่านจะ
ได้พบกับดอกไม้ซากุระ) พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปรางสมาธิองค์มหึมาตัง้ อยู่กลางแจ้งสร้างขึน้ เพื่อสวดอ้อน
วอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึง่ อยู่ในบริเวณ วัดชิ นฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัย
อาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตัง้ อยูภ่ ายใน (ไม่รวมค่าเคเบิล้ คาร์)
คา่
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู สุก้หี ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตงั ้ แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกห้ี ม้อไฟ
 พักที่ SORAK PARK HOTEL หรือ SORAK KUMHO RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 3 ซอรัคซาน – ยงอิ น – โรงเรียนสอนทากิ มจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล ทาวเวอร์ – พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3
มิ ติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิ ก
(B/L/D)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมื อ งยงอิ น นาท่านสู่ โรงเรีย นสอนท ากิ มจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒ
ั นธรรมการท ากิมจิให้ท่านได้
สนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิพร้อมทัง้ สวมชุดฮันบกเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกและท่านยังสามารถนากิมจิ ผีมอื ของท่านกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ โดยมีบริษทั
ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นงกระเช้
ั่
าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ่ที ่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครือ่ งเล่นนานา
ชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่งึ กาลังบานสะพรังอวดสี
่
สนั เต็มสวน (ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ น
ดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ
เที่ยง  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้
เป็ นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ท่ี นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิน้ พอคา รับประทานกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นค าๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
บ่าย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล นาท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim
Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุง
โซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมือง
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หลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รกั ตามความ
เชื่อได้ (อิ สระตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ าขึ้นลิ ฟท์ชมวิ ว)จากนัน้ นาท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์
ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมทีท่ งั ้ คนเกาหลีและนั กท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางมา
เก็บรูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่ าเบื่อและเข้าใจยาก
อีกต่อไป นาท่านชม ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งทีม่ ผี ลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในทีเ่ ดียว
พร้อมจัดแสดงในแบบทีไ่ ม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองทีท่ ุกอย่างกลายเป็ นน้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์
น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รสู้ กึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นัง่ รถลาก
กวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขัว้ โลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิ โม เยี่ยมชมปราสาท
น้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินช้อป
ปิ้ งกันที่ ตลาดฮงอิ ก ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเหล่าวัยรุน่ เกาหลี ซึง่ ฝั ง่ ตรงข้ามของย่านนี้เป็ นมหาวิทยาลัย
ฮงอิก
คา่
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบารุงสุขภาพ เสิรฟ์ ในหม้อดินท่ามกลางน้ าซุป
ทีก่ าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะ
 พักที่ CO-OP HOTEL / DIAMANT HOTEL / CIEL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 4
ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ๊อค – ดิ วตี้ฟรี – คอสเมติ ก – ชมโชว์ – เมียงดง
(B/ L / D )
เช้า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านรูจ้ กั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณ ทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้
จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สาหรับผูท้ ค่ี านึงถึงสุขภาพ
ในปั จจุบนั จากนัน้ ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทาเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้
ถ่ายภาพหรือวี ดี โอใดๆ ทัง้ สิ้ น) นาท่ านผ่านชม อนุ สาวรีย์รูปนกฟี นิ กซ์ สัญ ลักษณ์ ความเป็ นอมตะ ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ าพุนับเป็ นจุดที่มฮี วงจุย้ ที่ดที ่สี ุดของกรุงโซล นาท่าน
ชม พระราชวังเคี ยงบ็อค ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ ท่สี ุด สร้างขึน้ ใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี
ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มหี มู่พระที่นัง่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถู กทาลายไปมากในสมัยที่ญ่ปี ่ ุนเข้ามาบุก
ยึดครอง ทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของ กษัตริยป์ ั จจุบนั ได้มกี ารก่อสร้างหมู่
พระที่นัง่ ที่เคยถูกทาลายขึน้ มาใหม่ในตาแหน่ งเดิม ถ่ายภาพคู่กบั พลับพรากลางน้ า “เคียงเฮวรู”ที่ซ่งึ เคยเป็ น
ท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่ผดั กับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย
บ่าย
นาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษีท่ี ดิ วตรี้ฟรี ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์,
กระเป๋ า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้ อย่างเต็มที่ ***หากมีเวลาพาท่านเดิ น
ชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ใน
ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขน้ึ มาใหม่ ทาให้กรุงโซลมีคลองทีย่ าวกว่า 6 กิโลเมตร ทีม่ แี ต่น้ าใส
จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ทก่ี าลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบนั โครงการชองเกชองได้กลายเป็ นสถานทีจ่ ดั
กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้ สองฝั ง่
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คลอง ที่ในยามค่ าคืน จะเต็ม ไปด้ว ยแสงสีส วยงามน่ าชม จากนัน้ น าท่ านช้อ ปปิ้ งร้านเครื่อ งสาอางยอดนิ ย ม
COSMETIC OUTLET ของนั ก ช้ อ ปชาวไทยให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ กลั บ ไปฝากเป็ นของที่ ร ะลึ ก อาทิ เ ช่ น
ROJUKISS, ครีมน้าแตก ซึง่ ราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มขี ายในไทย จากนัน้
นาท่านชม แฟนต้ าสติ๊ กโชว์ (FANTA STICK SHOW) แฟนต้าสติก๊ ถือเป็ นโชว์น้องใหม่จากประเทศเกาหลี ที่
ได้รบั ความนิยมจากผูช้ มอย่างล้นหลาม โดยเป็ นการแสดงทีม่ เี ป้ าหมาย เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีใต้ ผ่านละครเพลง The Musical ทีไ่ ร้บทพูด แต่ใช้ความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดงนับตัง้ แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั อย่างเช่นการเต้นบีบอย การเล่นเครือ่ งดนตรีแบบดัง้ เดิมของเกาหลี การแต้นอะโครบาติกหรือการ
เต้นในแบบผาดโผน เป็ นต้น เป็ นตัวถ่ายทอดเรื่องราวของบทละคร (หรือเป็ นโชว์อื่นๆ ที่ ทางแลนด์ประเทศ
เกาหลีจะจัดให้ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลือกชมโชว์)
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูบีบิมบัพ (ข้าวยาเกาหลี) + ชาบูชาบู
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่
ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุน่ อาทิ เสือ้ ผ้าบุรุษ สตรี เครื่อ งส าอางดัง ๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ซึง่ ราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทย 2-3 เท่า
 พักที่ CO-OP HOTEL / DIAMANT HOTEL / CIEL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

ฮ็อกเกตนามู – ร้านสมุนไพรน้ามันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส – ซุปเปอร์มา
เก็ต – กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง
จากอาหารและยา จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชม RED PINE เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ สกัดจากน้ามันสน ทีม่ สี รรพคุณช่วย
บารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนัน้ เข้าชม โรงงานสาหร่าย ซึ่งจะมี
การจัดแสดงขึน้ ตอนการปลูกสาหร่าย จนถึงกระบวนการแปรรูปให้ชม ภายในห้องขนาดย่อย ท่านสามารถเลือก
ซือ้ สาหร่ายเป็ นของฝากได้อกี ด้วย แวะชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิ ส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง
พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับ
ตาเมือ่ มาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เที่ยง  บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบลูโกกิ
บ่าย
เตรียมตัวกลับกรุงเทพ นาท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ า
โสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
เป็ นต้น
19.30 น. เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นจิ นแอร์ เที่ยวบิ นที่ LJ001 (บริการอาหารพร้อมเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
23.45 น. เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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หมายเหตุ
1. หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทัง้ ของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการที
จ่ ะคืนค่าใช้จ่าย ใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
์
2. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็ นโปรแกรมทีจ่ ะต้องลงร้านช้อปปิ้ งของทางรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์ทจ่ี ะไม่เข้าร้านรัฐบาล ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กบั ทางร้านค้า ร้านละ 150 USD/ท่าน
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทาง เป็ นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนักศึกษา ซึง่ ไม่ได้มกี ารแจ้งมากับทางบริษทั ฯ ไว้ก่อนทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิด์ าเนินการเก็บเงินเพิม่ กับทางลูกค้าโดยตรงทีเ่ กาหลีทนั ที
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ ทางบริษทั จะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรตั ,ิ อาหาร
อิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบทันทีตงั ้ แต่จองทัวร์

อัตราค่าบริ การ **เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 ปี บริ บูรณ์ ขึ้นไปคิ ดราคาผู้ใหญ่**
หากจานวนผูเ้ ดิ นทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริ ษทั ขอเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

กาหนดวันเดินทาง
21-25 เมษายน 2559
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2559

เด็กตา่ กว่า 12 ปี
(เสริ มเตียง + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) หรือ
(ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน+เด็ก1 ท่าน) (ไม่เสริ มเตียง + ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

10,900.11,900.-

5,000.-

ผูใ้ หญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

5,000.-

** ทารกอายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ (นัง่ ตักผู้ใหญ่) คิด 7,000 บาท **
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบิ นไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุป๊ )
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิ น 15 กิ โลกรัมเท่ านัน้ ) โหลดใต้
เครื่องบิ น ถือขึ้นเครื่องได้ 15 กิ โลกรัม และส่วนเกิ นคิ ดกิ โลกรัมละ 550 บาท
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ  ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิ
ติเหตุสาหรับเด็กที่มอี ายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทน
เพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีว ี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ พนักงานยก
กระเป๋ า 30,000 วอน (ราว 900 บาท)
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงและภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
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 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทล่ี กู ค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 30,000 วอน กรุณายื่นค่าทิปให้กบั หัวหน้ าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
วิธีการชาระเงิน กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เมื่อมีการจอง และ ได้คอนเฟิร์มที่นัง่
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)ของผูเ้ ดินทาง (หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 บริษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมด มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้ คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มกี ารการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรือ โดยการผ่ านตัว แทนในประเทศหรือ ต่ างประเทศ และไม่อ าจขอคืน เงิน ได้ รวมถึงเที่ยวบิ นพิเศษ เช่ น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมา
จ่ายในเทีย่ วบินนัน้

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทั จะ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
นัน้ ๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่ค ืนเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่ านถู ก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือ ง ไม่ว่า
ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบิน
ได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทา
การติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ๆ ทีจ่ ะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วตามรายการ
ทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้ สกึ
และค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
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- กรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้ทงั ้ หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผู้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสาย
การบิน แจ้งยกเลิก บิน ทางบริษัท จะคืน เงิน ค่ าทัว ร์ให้ท่ าน แต่ ท างบริษัท จะขอหัก เงิน ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นจริง เช่ น
ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศทีท่ ่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมทีท่ ่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- อัต ราค่ าบริก ารคิด ค านวณจากอัต ราแลกเปลี่ย น และราคาตัว๋ เครื่อ งบิน ในปั จจุ บ ัน บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
ปรับเปลีย่ นค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ (ตั ๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ทร่ี ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วนัน้ ไม่สามารถยกเลิ กหรือ
เปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการ
เปลีย่ นแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน้ อยู่กบั
สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้
บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทาง
กลับพร้อมคณะทัวร์ ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทาง
บริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะ
ยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
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