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โปรแกรมทัวร์
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สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบิ น อิ น ชอน – เมื อ งพาจู – หมู่ บ้ า นโพรวองซ์ พ าจู – Dirty Trunk Cafe
Malddong Donut – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เลท
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เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเก
นามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด
พลอยอเมทิส – ฮานิลปาร์ค – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
GRAND PALACE HOTEL หรือ
เทียบเท่า
SKYPARK HOTEL
MYEONGDONG/TONGDAEMUN

หรือเทียบเท่า
SKYPARK HOTEL
MYEONGDONG/TONGDAEMUN

หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day2 สนามบินอินชอน – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe – Malddong Donut – พาจู พรี
เมี่ยม เอาท์เลท
01.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที่ TW 102
08.55 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู (Paju) หนึ่งในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นเมืองเล็ กๆ นอกกรุงโซล นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju
Provence Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีในนามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วย
ร้านค้าเล็กๆ ทีม่ ีสีสันรวมตัวกันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือนหมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง รวมถึงยังสามารถช้อปปิ้ง
ได้อีกด้วย

จุดแนะนำ “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสินค้าเครื่องครัวทั้งหมดตั้งแต่
จานเล็ก ๆ น่ารักไปจนถึงหม้อ กล่องอาหาร และขวดน้ำทรัมเลอร์

นำท่านเดินทางไปยัง เดอตี้ทรัง (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียและได้รับการยอมรับว่าเป็นร้าน
กาแฟที่ต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป็นโรงงานสมัยก่อน และเพดานที่สูงทำให้รู้สึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนม
หวานและพื้นที่ค รัวที่ มีแสงสว่างสวยงามมีค วามสะดุดตาเป็นอย่ างมาก และมีที่นั่ งและโซฟาทั่วทั้ งบริเวณร้าน ทำให้ค าเฟ่แห่งนี้มี
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
หลั ง จากนั้ น นำท่ า นไปยั ง คาเฟ่ โ ดนั ท หรือ Malddong Donut หากใครที่ เป็ น สายคาเฟ่ ตั ว ยงแล้ วละก็ ต้อ งห้ ามพลาดเลยกั บ
‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่ในตอนนี้ เป็นคาเฟที่สวยงาม
แปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ
ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุง
รส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองชุนชอน ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสีย งของเกาหลีใต้อย่าง เกาะนามิ เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจ
กลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ ดอกไม้
อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล การข้ามไปเกาะนามินั้นใช้เวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาที โดยนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไป ท่าน
จะได้สัมผัสความสวยงามของเกาะนามิ ซึ่งความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย
โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีด้วยการเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีต้นไม้ขนาบข้าง ซึ่ง
เป็นถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุล าคมไป อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยสี
เหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
จะต้องไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ต้นไม้บนเกาะก็จะเริ่มมีสีสันสวยงามสร้างบรรยากาศที่โร
แมนติกมาก ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การมาเที่ยวเกาะนามิจะอยู่ในช่ วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม หากใครชอบ
บรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เกาะนามิโด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Winter Sonata โดยใช้เกาะนามิ
เป็นสถานที่ถ่ายทคู่รักมายมากมักไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์บนเกาะสุดโรแมนติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคู่
พระ-นางจากซีรี่ย์เรื่องดัง ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของปิ้งย่าง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ
พิเศษสุด! ลองสัมผัส ประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การข้ามเกาะนามิจะไม่
เหมื อนเดิม อี ก ต่อ ไป เอาใจคนชื่ น ชอบความท้ าทายเป็ น พิ เศษกับ Nami Skyline
ZipWire ครั้งนึงในชีวิตต้องลองการนั่งซิปไลน์ข้ามทะเลสาบชองเพียง พาท่านขึ้นไป
สูดโอโซนบนความสูง 80 เมตร รวบรวมความกล้าแล้วปล่อยตัวปล่อยใจไปกับวิว
ธรรมชาติ 360 องศา สัมผัส อะดรีนาลีนที่ หลั่ง ไปทั่วร่างขณะโหนสลิงเหนือผืนน้ ำ
ด้านล่างภายในเวลาเพียงชั่วอิดใจ ประทับใจไปกับวิวของท้องฟ้าสดใส เทื อกเขา และ
ธรรมชาติอันสวยงามใต้เท้าคุณ
หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าที่สนใจเท่านั้น อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าบัตร
เล่น ZipWire

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า
เป็ น ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ แ ห่ ง เกาหลี ใ ต้ ตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางหุ บ เขาประกอบไปด้ ว ยโซนต่ า งๆ ดั ง นี้ Global Fair, Magic Land, European
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้าม
พลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริ
เคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock
Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจ
ไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะราง
ไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึ ง 77 องศา และวิง่ ด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง
พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า
2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้ นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้น
อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ
ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ทีเ่ ดินเล่นอย่างอิสระ

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง
อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน
➢ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ
➢ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่
➢ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
SKYPARK HOTEL MYEONGDONG/TONGDAEMUN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู
SHOP – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด
เช้า

COSMETIC

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยว
และคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่ว ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพา
โนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด

เที่ยง

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน
ที่ตั้ง อยู่ใ จกลางกรุง โซล ซึ่ง เป็น อีก หนึ่ง สถานที่ ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้ ง แรกต้ องไม่พ ลาดที่ จ ะแวะมาเยือ น ด้วยฉากหลัง ของ
พระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้
มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่
สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำ
ให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ลดและป้องกันมะเร็ง
จากนั้ น พาท่ านชม ศู น ย์ ส มุ น ไพรบำรุง ตั บ ต้ น ไม้ ช นิ ด นี้ เจริญ เติ บ โตในป่ าลึ ก บนภู เขาที่ ป ราศจากมลภาวะ และสู ง เหนื อ
ระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของ
ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
โดยชั้ น ใต้ ดิ น จะเป็ น สิ น ค้ า แบรนด์ ห รู และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อาทิ เช่ น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI,
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น ต้น ในส่วนของชั้น ที่ 1 เป็ นช็ อป CHANNEL และ
นาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซน
เครื่ อ งสำอางค์ ห ลากหลายแบรนด์ ดั ง ไม่ ว่ า จะเป็ น แบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็น
แบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย
ตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ ที่นี่เป็นสีสันของกรุง โซลที่ นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและ
กลางคืน
ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก

SKYPARK HOTEL MYEONGDONG/TONGDAEMUN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 พลอยอเมทิส – ฮานิลปาร์ค – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ –
ประเทศไทย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึ ง สี ม่ ว งไวน์ มี เสน่ ห์ เย้ า ยวนใจ พลอยนี้ จ ะงามจั บ ตาเมื่ อ มาทำเป็ น แหวน จี้ ต่ างหู และสร้อ ยข้ อ มื อ นำท่ า นเดิ น ทางสู่
สวนสาธารณะฮานึล เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ (World Cup Park) แห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คือสร้างขึ้ นบนพื้นที่ฝังกลบขยะค่ะ แถมยังตั้งอยู่บนจุด ที่สูงที่สุด
ในสวนสาธารณะเวิร์ดคัพ ด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 98 เมตร จึงทำให้เเราเห็นทัศนียภาาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน, ภู
เขานัมซาน และ แม่น้ำฮัน ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผีเสื้อกว่า 30,000 ชีวิตที่โบยบิน สร้างสีสันให้กับสวนแห่งนี้
ได้เป็นอย่างดี ฤดูไฮไลท์ของ คือฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เพราะในเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็นเวลาของ เทศกาลทุ่งหญ้าสีเงิน (Seoul Silver
Grass Festival) ที่จะมี ทุ่งหญ้าสีเงิน หรือ ทุ่ ง หญ้ายูล าเลีย (Eulalia Grass) เจริญงอกงาม ย้อมสวนสาธารณะฮานึ ลให้กลายเป็นสี
น้ำตาลอ่อนละมุน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน
ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรู ปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม
และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
20.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที่ TW101
00.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
07 – 11 ตุลาคม 2565
14 – 18 ตุลาคม 2565
21 – 25 ตุลาคม 2565
24 – 28 ตุลาคม 2565

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
24,990
24,990
25,990
24,990

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
24,990
24,990
25,990
24,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
14,990
14,990
15,990
14,990

ราคา
ห้องพักเดี่ยว
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
** ในการเดินทางไปยังเกาหลีจะต้องใช้ผลการอนุมัติ K-ETA ด้วยทุกครัง้ และข้อมูลในเอกสารจะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
หากกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงตามหนังสือเดินทางอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้
ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น **
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน **
สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน
จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อได้กับ
ทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน
ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่ มขึ้น เพื่อให้ค ณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ)
3. ท่านทีต่ ้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น
4. นักท่ องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่ง เอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่ค ณะก่อนเดินทางอย่า งน้อย 45 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ มี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่ มเติม ถ้ามี (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภ าครัฐทั้ง ไทย และประเทศปลายทางมีข้อ กำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอต
เกนามู น้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรีย นชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
7.1

ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่ค ณะเท่านั้น ถ้าลูกค้ าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ล ง
ร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ
ในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

