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กำหนดกำรเดินทำง 23-27 ,24-28 มิถนุ ำยน 2561

โปรแกรมเดินทาง
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซงั จอลลี่ - อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - หมู่บา้ นวัฒนธรรม "ซองอึบ" พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 - ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี หอคอยกรุ งโซล - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน
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วันแรกของการเดิ นทาง

23.00 น.
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สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมี
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจาก
สัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน
02.35-03.05 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นสายการบินน้อง
ใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ทเ่ี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบิน
คุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินทีม่ รี ะบบเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม

09.30-10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้
2 ชัวโมง
่ เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)
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พาท่ านเดิน ทางสู่ ไร่ช าโอซุ ลลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่ได้รบั
ของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่ง
ผลิต ภัณ ฑ์ช าเขีย วส่ง ออกไปขายทัว่ โลก เป็ น สถานที่จ ัด แสดง
ประวั ติ แ ละวั ฒ นธรรมการชงชา อั น หลากหลาย รวมถึ ง
ผลิต ภัณ ฑ์แปรรูป จากชานานาชนิ ด อาทิเช่ น ชาเขีย วคุ ณ ภาพ
เยี่ย มเหมาะสาหรับ ซื้อเป็ น ของฝาก มีคุ กกี้ช าเขียว ซุป ชาเขีย ว
แผ่น มาส์กหน้ าชาเขียว และแชมพู เป็ น ต้น ภายในยังมีค าเฟ่ ที่
จาหน่ ายชาเขีย วทัง้ ร้อ นและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชา
เขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่
ที่สุ ด ในเกาหลีใ ต้ รวมทัง้ ถ่ า ยภาพที่ ร ะลึก กับ ถ้ ว ยชา ซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก
1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะ
แก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดทีน่ ่ีจะไม่ได้เป็ น
ทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้ าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน้ ายอด
นิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ป่ ุนบังคับให้คน
เกาหลีขดุ เจาะไว้ตงั ้ แต่สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้
สาหรับทาลายเรือของอเมริกา โดยทาเป็ นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบ
พลีชพี ก่อนนี้เปิ ดให้เข้าชม แต่มเี หตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่
ถ่ายทาเรื่อง "แดจังกึม"ตอนทีถ่ ูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้
พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขน้ึ ชื่อ จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ี
ประกอบไปด้วย ไก่ช้นิ โต วุ้นเส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่
ฉับๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่าง
ทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นพระประธานทีม่ ี
ความศักดิสิ์ ทธิและเป็
นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี ับถือศาสนาพุทธ และรูปปั ้น
์
เจ้าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปั ้นพระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงิน
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ทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ทแ่ี ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อ
เป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่
วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
จากนัน้ พาท่านชม จูซงั จอลลี ซึง่ เปรียบเสมือนดังเสาหิ
่
นตัง้ ตรง
รูปทรงสีเ่ หลีย่ มผื่นผ้าหรือลักษณะคล้ายคลึงกับเลขาคณิตรูปหก
เหลีย่ มเรียงสลับกันไปมาอย่างสวยงาม ทัง้ หมดนี้เกิดจากการกัด
เซาะของลมและน้ าทะเล เรียกว่าเป็ นฝีมอื ของธรรมชาติลว้ นๆ ทา
ให้เกิดทิวทัศ น์ ท่ีแปลกตาสวยงามมา พร้อมสัม ผัสบรรยากาศที่
สวยงามและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก

พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน เป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟ
ทีด่ บั ไปนานแล้วซึง่ เป็ นต้นกาเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภู
เขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติทม่ี คี วามสวยงามลาดับ
ที่ 182 ของเกาหลี และจัด ตัง้ เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติตัง้ แต่ ปี
ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นที่สงวน
เขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีก
ห้าปี ต่อมาก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site)
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบน
แผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียม
หันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือ
ไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" - พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้
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อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่ านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทาน
อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ นาท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่ ง
ใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ท่ี
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้
เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัส
วิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับ
อากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ากว้างติด
ทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ
รวมทัง้ โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ นสถานที่ดึงดูดยอด
นิยมการถ่ ายทาละครซีร่สี ์เกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER
FLOWERS)
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์
แห่ ง ธรรมชาติ
ผ่ า นผลงานการวิจ ัย มากมายจากมหาวิท ยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ า ตาลใน
กระแสเลือ ด ป้ องกัน การเกิดเส้น เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความนิยม
จากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไป
ผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุก
รับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
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จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่น้ีไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั
เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้าน
อาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้
ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อน
อิ ฐ เข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น ไหที่ ว างเรีย งรายกั น อยู่ ต าม
บ้านเรือนทีน่ ่ไี ม่ใช่ไหกิมจิจะเป็ น ไหสาหรับหมัก "โอมี
จา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ที่จะมี เฉพาะบนเกาะเชจูน้ี
โดยชาวบ้านจะนาผลเบอรีป่ ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้
รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วนิ ิจฉัยอาการเจ็บป่ วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรือ้ รัง
ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
จากนั น้ พาทุ ก ท่ า นเดิน ทางสู่ Haenyeo Museum (พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดาน้าทีล่ งไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆ
ชายฝั ง่ ของเกาะเชจูด้วยวิธีก ารตามแบบฉบับ ดัง้ เดิมของเกาหลี
บางคนก็ยกให้ แฮนยอเป็ นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รบั ความ
สนใจอย่ า งมาก ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทุ ก ท่ า นจะได้ พ บภาพถ่ า ย
แฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู
โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็ นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่องราว วิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ท่นี ามาแสดงส่วนใหญ่ จะ
เป็ นของใช้ท่เี จ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็ นชุด
หลวมๆที่ดูสบายตา และที่สาคัญคือมีกฎห้ามไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่ การแต่งกายของแฮนยอยุค
ปั จจุบนั จะมีชุดทีร่ ดั รูปเต็มตัวคล้ายกับนักประดาน้ าสีดาโดยมีอุปกรณ์คอื แว่นกันน้ า เคี ยว ถุงตาข่ายและหิน
ตะกัวร้
่ อยเพื่อถ่วงน้าหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดทีด่ าลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดาลงไปได้โดย
ไม่ต้องใช้ถงั ออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนัน้ มีความแข็งแกร่งส่วนอาหารทีห่ ามาได้นนั ้ ก็มหี ลากหลายทัง้
สาหร่ายหอยเป๋ าฮือ้ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอ
สงวนสิทธิการเข้
าชมเนื่องจากสถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่งมีวนั หยุดประจา)
์
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จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็ น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ ชี ่อื เสียงบน
เกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้าทะเลสีฟ้าใสทีส่ ะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับนัน้ ดูกลมกลืนกัน
อย่างสวยงาม เป็ นชายหาดที่ผคู้ นเดินทางมาเทีย่ วพักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น บริเวณรอบชายหาดมีรา้ นกาแฟ
คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส
อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ ทาง
เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวย
และเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง โซล -ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางค์ - พระราชวังถ็อกซู กุง - บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน -

คลองชองเกชอน - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ - โซลโล 7017
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆ
มากนัก แต่ จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อยกว่าเท่ านัน้ แต่ ในปั จจุบนั ผู้ คนหัน มารับประทาน
อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
เดิ นทางจากสนามบิ นนานาชาติ เชจู สู่สนามบิ นกิ มแฮ เมืองกิ มโป ด้วยเทีย่ วบินในประเทศโดยสายการ
บิน EASTAR JET // JEJU AIR (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายใน
เวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทา)
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic
ประเภทเวชสาอางค์ท่หี มอศัลยกรรม เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครืองสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีก
มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมที่
โด่ ง ดัง อาทิ เช่ น ครีม เมือ กหอยทาก , เซรัม่ พิ ษ งู , ครีม โบท็ อ ก ,
Aloevera Gel . ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
พาท่านเยีย่ มชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่ แปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยนื นาน
และมังคง
่ ที่ได้รบั การพระราชทานชื่อจากกษัตริย์ชุน
จอง เป็ น ที่ป ระทับ ของเจ้า ชายวอนชาน ระหว่ า งปี
1454 – 1488 จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ
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ทีน่ ่ีโดย ญี่ป่ ุน ในปี 1907 และพระองค์กท็ รงประทับอยู่ทน่ี ่ีจนสิน้ พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ตงั ้ อยู่
ตรงข้า มกับ ศาลาว่ า การเมือ งแห่ ง กรุ ง โซล (City Hall) มีป ระตู ท างเข้า ที่ ส วยงาม คือ ประตู แ ทฮัน มุ น
(Daehanmun Gate) ภายในมีพระที่นงั ่ ซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกาแพง
ด้า นหน้ าพระราชวัง มีช่ างแกะสลัก ไม้เป็ น ตัว อัก ษรฮัน กึล และมีก ารแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้ าพระตู
พระราชวัง
นาท่านเข้าชม Blue House หรือก็คอื ทาเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ได้ช่อื บลูเฮ้าส์เพราะว่าเมื่อมอง
จากด้านนอกเข้าไปที่อาคารดังกล่าวจะเห็นเป็ นสีฟ้า
อ่อ นทัง้ หลัง คนก็เลยเรีย กตามสีข องอาคารหลัง นี้
ทาเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิ ดให้บุคคลทัวไป
่
หรือนักท่องเที่ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจาก
ด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็ นส
ถาปั ตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปั ตย์กรรมร่วมสมัยที่
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลังของบลูเฮ้าส์เป็ นภูเขาทีเ่ ชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มี
ลานกว้างและมีอนุ สาวรีย์รูปนกฟี นิกซ์ อันหมายถึงความเป็ นอมตะ จุดนี้จะเป็ นที่ซ่งึ นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก

จากนัน้ พาท่านชม "จตุรสั ควางฮวามุน" (Gwanghwamun Square) เป็ นจตุรสั ที่ตงั ้ อยู่ตรงศูนย์กลางของ
เมืองประวัตศิ าสตร์ 600 ปี อย่างกรุงโซล ทีก่ ลมกลืนไปกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของพระราชวัง เคีย งบก และเทือ กเขาพุ ค กัค ซาน ที่น่ี ไ ด้ ถู ก
ออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2009 และเปิ ดให้ประชาชนเข้าถึงได้
และได้ กลายเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมืองโซลตัง้ แต่นัน้
เป็ นต้นมา บริเวณ นี้ประกอบไปด้วย 1.รูปปั ้นของพระเจ้าเซจงมหาราช
(statue of King Sejong) เป็ นกษัตรย์ของเกาหลีท่เี ป็ นผู้ประดิษฐ์อกั ษร
เกาหลีให้คนเกาหลีได้ใช้แทน อักษรจีน 2.อนุ สาวรีย์พลเรือเอก Yi SunShin 3. สถานทีจ่ ดั แสดงประวัตขิ องพระเจ้าเซจง (Sejong Story Exhibition Hall) 4. มีตุ๊กตา มัสคอตชื่อเจ้า
Haechi Madang มีประวัตสิ ายน้าของคลองชองเกชอน (Waterways of History)
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ
5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 ค.ศ.1977 ได้มกี ารพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทังปี
่ ค.ศ.
2002 นายลี มยองปาก ได้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล เขาได้
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เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน มีพธิ เี ปิ ดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน
หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ง่ คลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบ
คลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากในกรุงโซล
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ข้าวยาเกาหลี ซึง่ ในสมัยก่อน บิบมิ บับ เป็ นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่
ดัง้ เดิม ในวันหยุดทีส่ าคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปั จจุบนั เป็ นอาหารทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายมากขึน้ ซึง่ จัดได้ว่า
เป็ นอาหารทีม่ คี วามสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผกั ต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลี
ปรุงพิเศษเพิม่ เข้าไปเพื่อเพิม่ รสชาติและทาให้สว่ นผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
เกาหลีแ ละสูง เป็ น อัน ดับ ที่ 5 ของโลกมีท ัง้ หมด 123 ชัน้
ความสูงอยู่ท่ีป ระมาณ 555 เมตร เรีย กได้ว่ าเป็ น แลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึง่
ได้ถูกบันทึกให้เป็ นหอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของโลก และ
จะเปิ ดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึง่ ตัง้ อยู่บนชัน้ 117123 ของตึ ก ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโซลอย่ า ง “Lotte World Tower”
Seoul Sky นั ้ น ได้ ท าลาย 3 สถิ ติ ข อง Guinness World
Records อย่างแรกเลยคือ “ชัน้ ลอยฟ้ าที่อยู่สูงที่สุดในโลก”
บนชัน้ 118, “ลิฟ ต์ท่ีเร็วที่สุด ในโลก” ที่มีค วามเร็ว ถึง 600
เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ท่ยี าวที่สุดในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ ภายใต้คอนเซปท์
“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิ จของเกาหลี)
พาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ ่ี
มีทงั ้ สวนสนุ กในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นสวนสนุ กในร่มที่มีช่อื เสีย ง
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวน สนุ กกลางแจ้ง ที่
สร้า งเป็ นเกาะอยู่ ก ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)
สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คอื แรคคูนทีช่ ่อื Lotty และ Lorry
ทัง้ คู่เป็ น แฟนกัน สวนสนุ ก แห่ งนี้ มีก ารแบ่ งพื้น ที่เป็ น 2 โซน
ใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วน
ใหญ่ ข องโซนนี้ จ ะเน้ น หนั ก ส าหรับ เด็ ก เล็ก เช่ น Lotty’s Air
Balloon , Wild Jungle ,รวมกับ มี ล านสเก็ต น้ า แข็ง ไว้บ ริก าร
พร้อม 2.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่น
หวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทัง้ สีฤ่ ดู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing
เป็ นเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี สาหรับคนชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด
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อิสระอาหารเย็น ณ ล็อตเต้เวิลด์
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่ เป็ นทางเดินลอยฟ้ าบริเวณกลางกรุงโซล ได้
เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ โซล
โล 7017 ในอดีตเคยเป็ นถนนทีเ่ ป็ นสะพานข้ามแยก สร้างขึน้ ตัง้ แต่
ปี 1970 และใช้งานมาเรื่อ ยๆ จนกระทัง่ ปี 2017 ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็ นถนนได้ เนื่องจาก
ไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิ ดการใช้ถนนและ
ปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วให้ ช าวเกาหลี ใ ต้ แ ละ
นักท่องเทีย่ วได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายจึงนาเลข 70 จากเลขสองตัวท้ายของปี ทส่ี ร้าง และ
17 จากเลขสองตัวท้ายของปี ทป่ี ิ ดใช้งาน มาใช้เป็ นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง ร้ านสมุนไพร - ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง – ร้ านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆ
มากนัก แต่ จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อยกว่าเท่ านัน้ แต่ ในปั จจุบนั ผู้คนหัน มารับประทาน
อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดย
มีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ น สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู)
ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่ม
เหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษ ที่
ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไต
ของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาล
รับ รองคุ ณ ภาพว่ า ผลิต จากโสมที่ อ ายุ 6 ปี ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นโสมที่ มี
คุณภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและ
การปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้
ท่ า นได้เลือ กซื้อ โสมที่มีคุ ณ ภาพดีท่ีสุ ด และราคาถู ก กลับ ไปบ ารุ ง
ร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
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จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอด
ภาษี ใ ห้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ มากมายกว่ า 500 ชนิ ด ทั ง้ น้ า หอม เสื้อ ผ้ า
เครื่องสาอาง กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ
ฯ ล ฯ ห ล า ก ห ล า ย แ บ รน ด์ ชั ้ น น า อ า ธิ เ ช่ น MCM , PRADA ,
SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และ
อื่นๆอีกมากมายทีค่ ุณจะอดใจไม่ได้
พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน
ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ
ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่าง
แน่นอน
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึง่ อยู่บนภูเขานัม
ซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ทีฐ่ านของหอคอยมีสงิ่ ที่
น่ าสนใจต่ า งๆ เช่ น ศาลาแปดเหลี่ย มปาลกัก๊ จอง สวนพฤกษชาติ
อาคารอนุ สรณ์ ผู้รกั ชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้ โซลทาวเวอร์ยงั เป็ น
สถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด”
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)

จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ ย่านเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะมี วัยรุ่นๆเกาหลี
มาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้ เสื้อผ้า ,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึ่ง
เป็ น ที่ รู้ จ ั ก อย่ างดี ข องค น ไท ย อาทิ Etude , Skinfood,
Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่อ งประดับ , ซี ดี เพลง, วีซี ดี -ดีวีดี ห นั ง และซี ร่ีส์ฮิ ต
ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
จากนัน้ พาท่านเดิน ทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket
ทีน่ ่ีมขี นม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโก
แล็คส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน
เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ชนั ้ นา
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Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตาม
เงื่อนไขของร้าน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบิ นกิ มแฮเพื่อเตรียมตัวเดิ นทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 – 20.40 น. เหิ น ฟ้ ากลับ สู่ ป ระเทศไทย โดยสายการบิ น EASTAR JET เที่ ย วบิ น ที่ ZE511/513
พร้อมความประทับใจ
21.30 – 01.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย
*****************************************************************************************************
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง
มิถุนายน : 23-27 , 24-28

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

15,600./คน

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
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(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(ขอสงวนสิทธิเอกสารเบิ
กประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
์
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่น
วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
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ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอ
บริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออก
ตั ๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด
จากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ น
เงินไทย3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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