ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5D3N
บริการโดยสายการบินเกาหลี จิ นแอร์ (LJ)

กาหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2561(ฤดูใบไม้เปลีย่ นสี)

(สุดพิเศษ!! พักโซล 3 คืน )ใหม่!!พาท่านถ่ายรูปกับทุ่งดอกโคเคีย
สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูม>ิ
ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

01.00 - 08.00
19.35 - 23.40

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความ
สะดวก ณ สําหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ท่าน….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

วันทีส่ อง

อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – ชมบรรยากาศของใบไม้เปลีย่ นสีที่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL
PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์
(คล้องกุญแจคู่รกั ) - เข้าทีพ่ กั กรุงโซล

01:00 น. เดินทางสู่ประเทศ
08:00 น.

เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้ องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
นําท่านสู่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK)
เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจ
เกิดใหม่ ที่สร้ างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดัง
ต่างๆของโลก เช่น แมนฮัตตัน เวนิช ซิดนีย์ ปารีส
นิวยอร์ค และดูไบ สวนสาธารณะแห่งนี้มี เนื้อที่มากกว่า
100 ไร่ ท่านได้ชมบรรยากาศอันงดงามของ
ฤดูกาลใบไม้เปลีย่ นภายในสวนสาธารณะ แห่งนี้
บรรยากาศของต้นไม้ใบไม้ทเี่ ปลีย่ นเป็ นสีแดง
สีเหลือง สีสม้ งดงามในแบบของธรรมชาติ อีกทัง้
ถ่ายภาพกับตึกทีส่ งู เสียดฟ้ า ในรูปแบบต่างๆทีท่ ันสมัย
ทีห่ าดูทไี่ หนไม่ได้นอกจากทีน่ ี่
อิสระให้ ท่านเดิน
ชมบรรรยากาศของใบไม้ เปลี่ยนสี และทิวต้ นหญ้ า ดอก
หญ้ าที่เปลี่ยนสีต้อนรับฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ทําให้ บรรยากาศ
ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ย่งิ โรแมนติกยิ่งขึ้น และท่านจะ
ได้ สมั ผัสกับอากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15องศา

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU) (1)
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา
ซีรีย์เกาหลี Winter Love Song ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้ เปลี่ยนสีระหว่าง
2 ข้ างทาง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆเกาะ ชมทิวต้ นสนและทิวแปะก๋วยที่เป็ นไฮไลท์

และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนม
แพนเค้ กแสนอร่อย ให้ ท่านเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop
จากนั้นได้ เวลาสมควร นั่งเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยังลานจอดรถ
บ่าย จากนั้นนําท่านไปยัง
หอคอย N’SEOUL TOWER นําท่านย้ อนรอยซีรีย์ ดัง “ You Who Came From The
Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” และ F4 ซีรียเ์ กาหลีชื่อดัง ณ เขานัมซาน
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนํา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ 360 องศา ให้ ท่านได้ คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมี
ความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้ องกุญแจที่น่จี ะรักกันตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู ทคั คาลบี หรือ ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (2)

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั ในโซล GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันทีส่ าม

สวนสนุ ก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER – สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park)
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุ ฮันบก – เครื่องสาอางคอสเมติก – พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE
GARDEN) – เข้าทีพ่ กั กรุงโซล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กล็อตเต้เวิรด์
( Lotte World) แบ่งออกเป็ น 2 โซน
หลักๆ คือ สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lotte
World Adventure มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น
แต่ล่ะชั้นจะมีท้งั เครื่องเล่นต่างๆ ร้ านอาหาร
และร้ านขายของ มีลานสเก๊ตนํา้ แข็งขนาดใหญ่
อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮิต ที่แนะนํา คือ
The Adventure of Sind bad , The
Conquistador , Flume Ride , The French
Revolution , Jungle Adventure ฯลฯ

และอีกหนึ่ง โซนคือ Magic Island เครื่องเล่นกลางแจ้ ง ที่ รวบรวมเครื่องเล่นหวาดเสียวที่คุณไม่ควรพลาด
อาทิ Flume Ride พาทุกคนไปชุ่มฉํ่ากับการล่องเรือไปรอบๆ สวนสนุก และเมื่อมันล่องมาถึงหน้ าผานํา้ ตก
ก็เตรียมตัวเปี ยกกันทั้งตัวได้ เลย Atlantis เป็ นเครื่องเล่นที่ได้ รับความนิยมที่สดุ ด้ วยความเร็วกว่า 72 กม./
ชม. คุณจะได้ สมั ผัสความเสียวสะท้ าน เมื่อคุณแล่นลงมาจากความสูงกว่า 20 เมตรบนรางที่มีความชันถึง 72
องศา Gyrodrop ดิ่งพสุธาลงมาด้ วยความเร็วถึง 100 กม./ชม. บนหอคอยที่มีความสูงถึง 70 เมตร คุณจะได้
สัมผัสถึงความเร็วจนอาจทําให้ หัวใจของคุณหยุดเต้ นได้ Gyro Swing เครื่องเล่นที่จะเหวี่ยงคุณขึ้นไปบนความ
สูงกว่า 42 เมตร และคุณจะได้ เห็น ความงดงามของทะเลสาบจากด้ านบน รวมถึงบริเวณรอบๆ สวนสนุก
จากนั้น นําท่านไปชม ตึกที่สงู ที่สดุ
ของเกาหลี LOTTE WORLD
TOWER ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ใน
เขตจัมซิล ( Jamsil) มีท้งั หมด 123
ชั้น ความสูง 554.5 ตึกล็อตเต้ เวิล์ด
ทาวเวอร์ เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในเกาหลี
ใต้ และมีรูปทรงที่โดดเด่นที่สามารถ
มองเห็นได้ ท่วั รอบกรุงโซล โดย
จุดเด่นของตึก ล็อตเต้ เวิล์ด ทาว
เวอร์ ก็คือ จุดชมวิวบนยอดตึกหรือ
ที่เรียกว่า โซล สกาย์ และ Sky deck
บนชั้น 118 เป็ นหอชมวิวที่มีพ้ ืนเป็ นกระจกที่สงู ที่สดุ ในโลก ( ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์ )

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลี) (4)

นําท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) ท่านจะได้ ชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้
ดอกหญ้ า ที่เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีน้ ี ท่านจะได้ ถ่าย
ท่ามกลางทุ่งดอกหญ้ า อาทิ สวนดอกหญ้ า Pink Muhlyและ ที ่

พลาดไม่ได้เลย คื อ Globe Amaranth (ดอก
บานไม่รโู ้ รย) , Kochia (ทุ่งต้นโคเคี ย หรือดอกหญ้าไม้
กวาด), Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ สีขาวอม
ชมพู) แข่งกันชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงของเกาหลี
จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุด
ประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
และเก็บภาพความประทับใจ จากนั้น นําท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
การ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า
ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ หั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคาํ
จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้ จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง
เครื่องสาอางปลอดภาษี (COSMETIC OUTLET) ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น สเต็มเซลล์ ครีม
หน้ าเด็ก , หน้ ากาก LED ทําให้ ท่านย้ อนวัยเป็ นสาวอีกครั้ง , โบท็อกเกาหลี , SNAIL CREAM (ครีมหอย
ทาก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

(เมนู บบิ มิ พัพ ข้าวยาเกาหลี + น้ าซุปชาบู) (5)

จากนั้น นําท่านไปที่ ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดแสดงงาน
ศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ ไฟ
LED ROSE GARDEN เป็ นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับ
กับบรรดาดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ทําให้ ดูแล้ วเหมือนอยู่ในเทพนิยาย
เลยที่เดียว ***ทั้งนี้การจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิ ดการแสดง ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่สามารถกําหนดได้ ***

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั ในโซล GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
วันทีส่ ี่ ศูนย์สมุนไพร
ฮ็อกเกตนามู – น้ ามันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้ งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา )
พระราชวังด็อกซู กุง – ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – เข้าทีพ่ กั กรุงโซล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทาน เพื่อ
ช่วยดูแลตับให้ สะอ าดแข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ ให้ ถูกทําล ายจากการดื่ มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ส าร
ตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่
ได้ รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด
ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด
ช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น
เหมาะกับผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม
จากนั้นพาท่านไปเดินเล่นชิวๆ และ ถ่ายรูป ย่านอีวาแด ซึ่งเป็ นทีต่ ้ งั มหาวิทยาลัยอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรี
แห่งแรกของเกาหลี ตลอดทั้งถนนเส้ นนี้ มีสนิ ค้ าให้ ท่านได้ ช้ อปปิ้ ง อาทิ เสื้อผ้ า เครื่องสําอาง และสินค้ า
อาร์ตๆให้ ท่านได้ เลือกสรรมากมาย หรือจะเข้ าไปถ่ายรูปวิวสวยๆ ในมหาลัยอีฮวา กับบรรยากาศใบไม้ เปลี่ยน
สีในมหาลัยแห่งนี้

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู ...จิ มดัก ไก่พะโล้ผดั กับวุน้ เส้นเกาหลี (7)

นําท่านชม พระราชวังด็อกซู กุง (Deoksugung Palace) มีอายุกว่า 500 ปี เป็ นที่ประทับของเจ้ าชายวอน
ซาน พระราชวังถ็อกซูกุง เป็ น 1 ใน 5 พระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์โกจอง
ซึ่งเป็ นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้ แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้
สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ท่พี ระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.
1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่กม็ ีความสวยงามที่ต่างกับที่อนื่ ๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็ น

นิยมมากของนักท่องเทีย่ วในช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสีเพราะในพระราชวัง
แห่งนี้มีทิวต้นแปะก๋วยทีส่ วยมากๆ ทีท่ ่านพลาดไม่ได้เลยทีเ่ ดียว จากนั้น
พาท่านไป ช้ อปปิ้ งตลาด ที่ดังที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์
เกาหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะ พบกับสินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ
ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้ าแบรนด์
่ าลังเป็ นทีน่ ิยม
NIKE Adidas และรองเท้าทีก
ในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้ อปปิ้ ง เครื่องสําอาง
ยี่ห้อดัง ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE
FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ,

LANEIGE ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ มากมาย ที่สาํ คัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้ วย เพราะ
นอกจากสินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้ าน
ให้ ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด นํา้ ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่
สายไหมสีร้ งุ และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน ท่านจะได้ชอ้ ปปิ้ งตลาด
เมียงดงแบบเต็มที่

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั ในโซล GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
วันทีห่ า้

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้ งดิวตี้ ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอ
เมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ลดและป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม SM ดิวตี้ ฟรี (ร้ านสินค้ าปลอด
ภาษี) ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา ,เครื่องสําอางค์กระเป๋ า , นํา้ หอม
เครื่องสําอางแบรนด์ช้นั ดัง ต่างๆ จากนั้น นําท่านช้ อปปิ้ ง ต่อ ย่านถนนอินซาดง หรือ ถนนวัฒนธรรมเกาหลี
ตลาดแห่งนี้ มีสนิ ค้ า เกาหลี เก่า ๆและดั้งเดิมจําหน่าย มีท้งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้ าน
เรียกได้ ว่าที่น่คี ือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล วันวิสาขบูชา ก็จะ
พบเห็นการประดับประดาด้ วยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู ไก่ตุน๋ โสม (9)

จากนั้นหากมีเวลา นําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วง
อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้ อย

ข้ อมือ ท่านสามารถซื้อเป็ นของฝาก หรือ ซื้อเป็ นของนําโชคให้ แก่ตัวท่านเองก็ได้
จากนั้นพาท่าน แวะ
ซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” มีของฝากมายมาย อาทิ สาหร่าย กิมจิ ข้ าวพองรสชาติต่างๆ ข้ าวพอง
ธัญพืช หรือ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีชื่อดัง เหล้ าโซจู มาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ
ให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

ได้ เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทําการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ.........
19.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน
23.40 น.

JIN AIR LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ



HAPPY TOGETHER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2561
ผู้ใหญ่
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561
วันที่ 02 - 06 ตุลาคม 2561
วันที่ 03 - 07 ตุลาคม 2561
วันที่ 04 - 08 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2561
วันที่ 06 - 10 ตุลาคม 2561
วันที่ 07 - 11 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 - 12 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 - 13 ตุลาคม 2561

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2561
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 - 27 ตุลาคม2561
วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2561
วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2561
วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2561
วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561

18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900

18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900

18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า
หรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย
เป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความ
เหมาะสม
3. ก่อนซื้อโปรแกรมทัวร์ควรอ่ านทาความเข้าใจก่อนเพือ่ ผลประโยชน์ของลูกค้าเอง
4.

ร้ านช้ อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ ทวั ร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับ
ซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้ าเอง

5. ประเทศเกาหลีใต้ มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจ
ก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทงั้ สิน แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / นาขึ้ นเครื่องได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ ( 40,000 วอน หรือ 1,300
บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
 ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเทีย่ วและรายการอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเทีย่ ว ค่าทัวร์ทจ่ี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานทีต่ ่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีท่ ร่ี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อทีจ่ ะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าทีจ่ ะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายทีไ่ ด้ ชาํ ระล่วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนทีเ่ กิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเทีย่ วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะปรับราคาตามสถานการณ์ทม่ี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามทีจ่ องระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่ งเทีย่ วสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีไ่ ด้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการใน
แต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ

 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ ะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยทีข่ นาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีต่ รวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าํ หนด รวมถึงสิ่งของทีม่ ีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโ่ หลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจ่ ะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีส่ งู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

