ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

MY AUTUMN IN KOREA 5D3N
บริการโดยสายการบินเกาหลีจินแอร์ (LJ)

กาหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2561 (ฤดูใบไม้เปลีย่ นสี)
(พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

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

01.00 - 08.00
19.35 - 23.40

ตัว๋ เครื่องบิน Low Cost จิ นแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยีย่ มราคาสุดคุม้
- ตัว๋ เครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋ เครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน
- กระเป๋ าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ สงู สุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน)

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ทาง บริษทั ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน
** หากท่ า นต้ องซื้ อ บั ต รโดยสารภายในประเทศเพื่ อไปและกลั บกรุ งเทพฯ กรุ ณ าเลื อ กซื้ อบัต รโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า
หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความล่ าช้ าของเที่ยวบิ น การยกเลิ กเที่ยวบิ น มี การยุ บ เที่ยวบิน รวมกัน ตารางการการเดิน ทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย
เป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์น้ จี ัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครื่องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์จะต้องแจ้งความประสงค์ทเี่ ป็ น
จริง เพือ่ ทางผูจ้ ัดจะได้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม) **

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 ==➔ HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ท่าน….

หมายเหตุ

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

วันทีส่ อง

อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) – วัดชินฮึงซา

01:00 น.

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

08:00 น.

ถึงสนามบิน นานาชาติ อิน ชอน ประเทศเกาหลี ใต้ หลั งผ่านขั้น ตอนการตรวจคนเข้ าเมือ ง และรั บสัม ภาระ
เรี ยบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้ องถิ่นประเทศเกาหลี ใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้น นาท่านเดินทางสู่
เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี เพลงรักในสาย
ลมหนาว ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้ เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้ างทางและถ่ายรูปสวยๆ

กับวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่ นรอบเกาะนามิชมทิวต้ นสน และ ทิวแปะก๋วยที่เป็ นไฮไลท์ของเกาะ
นามิในช่วงใบไม้ เปลี่ยนสี และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ าน
ซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ กแสนอร่อย ให้ ท่านเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ
ร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ได้ เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคั คาลบี หรือ ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่า
ขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) เรี ยกหนึ่ งว่ า สวิสเซอร์ แลนด์ ข องเกาหลี
ท่านได้ ชมความงดงามของสีสันของต้ นไม้ ท่เี ปลี่ยนสีแดง สี
ส้ ม สีเหลื อง ทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่ านจะประทับ ใจไม่ ร้ ูเลื อ น
ภ ายใน
อุ ท ย า น
แ ห่ ง ช า ติ
ซอ รั ค ซ าน
ยั ง เป็ นมี วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั่ นก็ คื อ วั ด ชิ น ฮึ งซ า ซึ่ ง จะมี
พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ต้งั อยู่กลางแจ้ ง เป็ นวัดเก่าแก่ใน
นิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้ เห็นกองหินที่ถูกซ้ อน
ขึ้นเป็ นชั้นๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน เนื่องจากคนเกาหลี
จะนาหินมาซ้ อนกันแล้ วอธิษฐานขอพร อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็ นอุทยานแห่งชาติท่สี วยที่สดุ ของเกาหลี
ใต้ ผู้คนสวนใหญ่ให้ ความนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ าม

สวนผลไม้ตามฤดู กาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ณ สวนสนุ ก EVERLAND ( เล่นไม่จากัดรอบ ) – ช้อปปิ้ งเครื่องสำอำงปลอดภำษี
Cosmetic Outlet –ช้อปปิ้ งสินค้าแฟชัน่ มากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิ กายน จะเป็ นแอ๊ปเปิ้ ล
หรือ สาลี่ ) ท่านจะได้ ล้ ิมรสผลไม้ หวานกรอบ อร่อย ลูกโตๆ สดจากไร่เลยที่เดียว ท่านจะได้ เห็นวิธกี ารปลูก
ของชาวสวนเกาหลีท่ีมีวิธกี ารปลูกแบบปลอดสารพิษ ให้ เวลาท่านได้ อสิ ระถ่ายรูปกับไร่ ผลไม้ แสนอร่อย และ
ลิ้มรสผลไม้ พร้ อมซื้อเป็ นของที่บ้านได้ อกี ด้ วย

Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู

บ่าย

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด (เล่นไม่จากัดรอบ) ที่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ เป็ น
สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ น่ังกระเช้ าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบ
เขาด้ านล่ างเพื่ อ สนุ ก กับ เครื่ องเล่ น อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบั ด ล่ องแก่ ง
การ์ ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสิง และ ในสวนสนุ กยังมีการแสดงขบวนพาเหรดให้ ท่านได้ ชมความน่ ารั ก
ของตัวการ์ตูนต่างๆ

ในช่วงฤดู ใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุ กแห่งนี้ยังมีส วนดอกไม้ สวยๆให้ ท่านได้ ถ่ายรูปอีกด้ วย สวยงามจน
ท่านคิดว่าเป็ นดอกไม้ ปลอมเลยที่เดียว และท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า ท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจ
กับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่ อสิงโตและแม่เสือ ) พร้ อมทั้ง เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ ที่
ท่านจะหลงรักในความน่ารักและความฉลาดของสัตว์เหล่านี้ นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกยังมีรา้ นค้ามากมาย
อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้ อผ้า และร้านขายของฝากทีร่ ะลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย และในสวนสนุกแห่ งนี้ท่านได้ พบกับ LINE FRIEND STORE ที่มีสินค้ า พรี
เมี่ยม สินค้ าจากแอปลิ เคชั่น LINE ให้ แฟนคลับ หรื อ สาวก LINE ได้ เลื อกซื้อมากมาย อาทิ ตุ๊กตา เสื้อยืด
กระเป๋ า แผ่นรองเมาส์ แก้ ว ปากกา และที่ฮิตสุด คงเป็ นหมอนรองคอ ของน้ องหมีบราวน์ โคนี่ และตัวการ์ตูน
จากแอปลิเคชั่น LINE อืน่ ๆ ที่จะทาให้ ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ ว ยังมีให้ เลือกสรร
มากมาย บอกได้ คาเดียวว่าฟิ นมากๆ

จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง เครือ่ งสาอางปลอดภาษี เวชสาอาง COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่องสาอางยอด
นิ ย ม เช่ น โบท็อ กเกาหลี ชื่ อ ดั ง , SNAIL CREAM (ครี ม หอยทาก) , WATER DROP (ครี ม น้า แตก) ,
BUBBLE CLEANSING , CC ครี ม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่ ม โบท็อ กเกาหลี ซึ่งราคาถู กกว่ า ที่เมื อ งไทยเกือ บ
เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)
จากนั้นนาท่านไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่ งช้ อปปิ้ งสินค้ าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กลับมหาวิทยาฮงอิก
หนึ่งในมหาวิทยาลั ยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น ทั้งร้ านริ มข้ างทาง
แผงลอย เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้ า แว่นตา กระเป๋ า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้ านแบรนเนมอย่าง H&M และ 3CE
รวมถึงร้ านครื่ องสาอางอาทิ ETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรื อจะร้ านรวมแฟชั่นเครื่ องส าอางสุดชิ ค
อืน่ ๆ อีกมากมาย

ทีพ่ กั

วันทีส่ ี่
เช้า

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ฮ็อกเกตนามู - น้ ามันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุ ฮันบก
ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ งเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นาท่านเข้ าชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู ” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพื่อช่วยดูแลรักษา
ตับให้ สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรคตับ แข็งไม่ ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจาก
อาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่กาลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่ างมากทั้งใน
ไทย และ เกาหลี RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ
ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือดหรือดีทอ็ กเลือด
ให้ สะอาดและเพิ่ มการไหลเวียนของ
เลือดได้ สะดวก จากนั้นนาท่านชม
พ ร ะ ร า ช วั ง เ คี ย ง บ ก กุ ง
(GYEONGBOKGUNG PALACE)
เป็ นหนึ่งในห้ าพระราชวังใหญ่ ท่สี ร้ าง
ขึ้นโดยราชวงศ์โ ชซ็อน สร้ างขึ้นในปี
พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยช็อง

โด-จ็อน และได้ กลายเป็ นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสาหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่ าเชื้อพระ
วงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้ รับการต่อเติมโดยพระเจ้ าแทจงและพระเจ้ าเซจงมหาราช แต่บางส่วนของ
พระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญ่ี ปุ่นบุกประเทศเกาหลี พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้ านตารางฟุต โดย
ในช่ วงต้ นราชวงศ์โ ชซ็อนมีตาหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 ที่กองทัพ ญี่ ปุ่นบุกรุก
ประเทศเกาหลี ต าหนั ก ต่ าง ๆ ได้ ถู ก ทุ บ ท าลาย ถู ก เผาทิ้ง ไปเป็ นจ านวนมาก ก่ อ นที่จ ะได้ รั บ การบู รณะ
ซ่อมแซมและสร้ างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซมั จาทัง (ซุปกระดูกหมูสไตล์เกาหลี)กระดูกหมูตนุ๋ จน
เปื่ อย น้ าซุปเข้มข้นหอมอร่อย ทานกับข้าวสวยๆร้อน บอกคาเดียวว่าฟิ นมาก) (7)

บ่าย

พาท่ านชม โรงงานสาหร่ ายเกาหลี ให้ ท่ านได้ ชมกรรมวิธีในการผลิ ตสาหร่ ายเกาหลี แสนอร่ อย พร้ อมชิม
สาหร่ายๆ หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่ อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวม
ชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนา
ท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้าวห่ อสาหร่ าย) เรียนรู้วิธีการทา คิม บับ (ข้ าวห่อสาหร่ าย) อาหาร
ง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ หั่นเป็ นชิ้นๆพอดี
คา จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี) สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื่ อ งส าอางค์ ก ระเป๋ า, น้ า หอม เครื่ อ งส าอางแบรนด์ ช้ั น ดั ง ต่ า งๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY ,
SHISEIDO , DIOR แ ล ะ ก ร ะเป๋ าแ บ ร น ด์ ดั งต่ างๆ อ าทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL
จากนั้น นาท่านไปช้ อปปิ้ งตลาดดังที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้
พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น เครื่ องประดับ รองเท้ า เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE ,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ ง ต ล า ด เมี ย งด ง ยั ง มี
ร้ านอาหาร แผงลอย จาหน่าย ขนม เครื่องดื่ม ของทานเล็ก รวมถึง ไอศกรีมฟุต ชื่อดัง ให้ ท่านเลือกทานแบบ
จุใจ ทั้ง 2 ข้ างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว

คา่

*** อิสระอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ***

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีห่ า้

เช้า

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รกั
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความ
แข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่ ม
พละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี อาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก จากนั้น หากมีเวลา จะนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย
อเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึง
สีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ จากนั้นนา
ท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นาท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came
From The Stars” (ยัยตัวร้ายกั บนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ รื่ อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพี ยงลูกเดียวใจ
กลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล

ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ท่านสามารถไป คล้องกุญแจคู่รกั และอธิษฐาน
ขอพรให้รกั กันนานๆ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่น่จี ะรักกันยาวนานตลอดไป

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่ ชิ้ นพอดีคา
และเนื้ อหมู สไลด์ทผี่ ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตารับจนเข้ากัน (9)
จากนั้นนาท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้ าวพอง
รสชาติ ต่ า งๆ ข้ า งพองธั ญ พื ช เหล้ าโซจู หรื อ มาม่ า เกาหลี ท่ี มี ใ ห้ เลื อ กหลากหลายรสชาติ กิ ม จิ หรื อ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ....
19.35 น.

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

23.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

☺☺☺

HAPPY TOGETHER ☺☺☺

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2561
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 61
วันที่ 01 - 05 ตุลาคม 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
วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 12 - 16 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

ห้องละ 2-3
ท่าน

16,900
15,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

เด็กไม่มีเตียง

16,900
15,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900

16,900
15,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
19,900
18,900
17,900

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
5,000

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

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

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

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

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
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 วมาจาหน่ายวันสุดท้ 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 และนาเที่ยวตามรายการ

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

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, 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 ขอรับมัดจา สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

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

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเทีย่ วและรายการอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ทจ่ี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานทีต่ ่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญ หาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อ แนะน ากรุณ าติด ต่อ เจ้ าหน้ าที่ท่ีรับ ผิด ชอบ หากท่านมีค วามจ าเป็ นต้ อ งรับ ฝากของจากผู้ อ่ืน เพื่ อ ที่จ ะน าไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าทีจ่ ะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนทีเ่ กิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเทีย่ วบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีก ารปรับขึ้นจากภาษีเชื้อ เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีก ารเรียกเก็บเพิ่ มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามทีจ่ องระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่ งเทีย่ วสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการใน
แต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือ กรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ ะนาติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยทีข่ นาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนด รวมถึงสิ่งของทีม่ ีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโ่ หลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีส่ งู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

