













โปรแกรมการเดินทาง
ชมหอสังเกตการณ์โอด ูซาน
หมู่บา้ นโพรงวองซ์
Aqua Planet
นมัสการพระ ณ วัดมาก๊กซา
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
ศูนย์วฒ
ั ธรรมแพ็กเจ
ชมความสวยงาม ณป้อมคงซานซอง
สนกุ สนาน เพลิดเพลินที่สวนสน ุก
เอเวอร์แลนด์
คล้องก ุญแจ / ชมวิวกร ุงโซลที่ N
TOWER
ชมคอนเสริตเสมือนจริง K-live
เดินชิว ที่ จต ุรัสควางฮวามุน –
คลองชองเกชอน
ช็อปปิ้ งน้ามันสน / สมุนไพร /โสม
เครื่องสาอาง
ช็อปปิ้ งจุใจ /ฮงแด/ ตลาดเมียงดง
ช็อปปิ้ งแบรนด์เนม Duty Free

กำหนดกำรเดินทำง เดือน 01 กันยำยน – 30 พฤศจิกำยน 2559

วันแรกของกำรเดินทำง
20.00 น.

พบกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET
// JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร)
บรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู
เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ

22.20 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเที่ยวบิน ZE512 หรือเทียบเท่า EASTAR JET // JEJU
AIR // JIN AIR // T’WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟ
อาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้าเปล่าเท่านั้น(ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

วันที่สองของกำรเดินทำง หอสังเกตุกำรณ์ โอดูซำน - หมู่บ้ำนฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ – วัดมำก๊กซำ

06.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของ
ประเทศเกาหลี

พาท่านเที่ยวชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตั้งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดนี้เองสามารถมองเห็นภาพด้านบนเหนือแม่น้าฮันและ
แม่น้าอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ที่นี่ผู้มาเยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได้
ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก้าลังท้าการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึง
สิ่งจ้าเป็นในชีวิต เสื้อผ้า หนังสือ และเครื่องใช้ภายในบ้านในปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ด้วย และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้าของ
ชาวเกาหลีเหนือเพื่อการกุศลได้อีก

พาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านสไตล์ฝรั ่งเศส La Provance Village มีร้านค้าสร้างด้วยไม้ทาสีต่างๆ สดใส สีสัน
บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในจะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้าน

ขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ร้านกาแฟ ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และ
ยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาแล้วหลายเรื่อง
กลางวัน

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็นเมนูหม้อไฟร้อนๆ จะเป็นการน้าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง
เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน
พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้้า
ซุป ผักต่างๆในหม้อ ท้าให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน อร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วย

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า หรือ Aquarium เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้
ไปเยือนเกาหลีใต้ เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้
น่าสนใจ สวยงาม มีตู้ปลาจ้านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ก็มี
กิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้าให้ชมอย่างเพลิดเพลิน

หลังจากนั้นพาท่านสู่เมืองคงจู แวะนมัสการพระ ณ "วัดมาก๊กซา" (Magoksa Temple) สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัย
อาณาจักรแพ็กเจ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.643 โดย "Jajang" ท่านเป็นพระสงฆ์อยุ่ในสมัยอาณาจักรชิลล่า รวบรวมเอา
สถาปัตยกรรมผสมผสานหลายอาณาจักรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดแห่งนี้ตั้งอยุ่ริมแม่น้า "แทกึก" ที่มีลักษณะเป็น
รูปแบบหยินหยาง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของต้นไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งบริเวณวัด
เย็น

บริการท่านด้วยอาหาร "โอรีจูมุลล็อค" จะมีส่วนผสมของเนื้อเป็ด ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ น้้ามันงา หัวหอม เห็ด
ต้นหอม และเครื่องเทศ ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม มีรสเผ็ดกลางๆ เสิร์ฟพร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ หากได้รับประทาน
แล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอนพาท่าน

ที่พัก

เข้าพักที่ BENIKEA GUNSAN RIVER HILL / หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - ป้อมคงซำนซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านเข้าสู่เมือง ศูนย์วฒ
ั นธรรมแพ็กเจ จ้าลองการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น ประกอบไปด้วยพระราชวังซาบิกุง
(Sabigung) เป็นพระราชวังหลวงแห่งแรกของสามแผ่นดิน วังแห่งนี้สร้างในสมัย Sabi เป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้าน
ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุด ท่ามกลางความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้างของพระราชวัง ต่อมา
ท่านจะพบกับวัดนึงซา (Neungsa Temple) เป็นวัดในวังหลวงคล้ายคลึงกับวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง จุดประสงค์
การการสร้างวัดแห่งนี้คือการสักการะพระเจ้าซอง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจคือ เจดีย์ห้าชั้นที่ท้าจากไม้ทั้งหมด
ภายในเจดีย์นั้นมีเสาเป็นแกนกลาง มีความสูงประมาณ 38 เมตรและมีภาพวาดของมังกรคู่เอาไว้ที่เสาอย่างวิจิตรตระการตรา
และถูกจัดเป็นสมบัติของชาติชิ้นที่ 288 อีกด้วย และสุดท้ายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมจ้าลองในสมัยแพ็กเจ (Life And Culture
Village) เป็นการจ้าลองความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยแพ็กเจ และหมู่บ้านจ้าลองของชนชั้นต่างๆ อาทิเช่น บ้านของชน
ชั้นปกครอง ขุนนาง บ้านของชาวบ้านธรรมดา และบ้านของคนจนในสมัยนั้น

จากนั้นพาท่านชมป้อมปราการอีกหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นก็คือ " ป้ อมคงซานซอง"
(Gongsanseong Fortress) ตั้งอยู่บนเขาริมฝั่งแม่น้าคึมกังในเมืองคงจู มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "อิน จึง ซง"
(Unjinseong) ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยแพกเจ โดยพระเจ้ามุนจูเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรแพกเจในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นปราสาทภูเขาเลยทีเดียว ซึ่งแบ่งป้อมปราการออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ก้าแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นก้าแพงหินที่บูรณะใหม่ในช่วงพระเจ้าอินจู(ศตวรรษที่ 17) ภายในมี
พระต้าหนัก หมู่ศาลา สระน้้า และอุทยาน ป้อมปราการแห่งนี้เคยถูกใช้ให้เป็นปราสาทหลักในการว่าราชโองการต่างๆ ในยุค
สมัยนั้น และแนวก้าแพงล้อมป้อมปราการมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอ
ป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลดความส้าคัญลง หลายคนคงรู้จักเพราะป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์อิง
ประวัติศาสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง และถ้าเราได้ขึ้นไปยังด้านบนของป้อมแห่งนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของ
เมืองคงจู ป้อมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้ในปี 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลางวัน

พร้อมเสริฟด้วยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน้าเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อ
นุ่ม แล้วจึงน้าไป ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้
กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีค้า ทานกับเครื่องเคียงจ้าพวกผัก กระเทียม

บ่าย

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อิ สระเต็มอิ่ มกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด พร้อมคูปองอาหาร
เย็น !! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ
ตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะ
พบว่าสิงโตเจ้าป่าและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่า
จะตัวเล็กตัวใหญ่ พาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ TExpress, โรงหนัง 4 มิติ, บ้านหมุน, บ้านผีสิง สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบ
พิเศษ) ชมสวนดอกไม้ซึ่งก้าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน

ที่พัก

Benhur Hotel / M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดินทำง

เช้า

ร้ำนนำมันสนเข็มแดง – ร้ำนค้ำเครื่องสำอำงค์– ร้ำนสมุนไพร – HONGDAE SHOPPING STREET
N Tower – เคไลฟ์ – ช็อปปิ้งตลำดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี
สรรพคุณช่วยลดไขมันและน้้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ
แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท้าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก้าลังเป็นสิ่งที่ได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องเวชส้าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วม
ออกแบบมากมาย Midam Cosmetic เช่น ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า เครือง
ส้าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น Closee Dr. เป็น
เครื่องส้าอางที่ให้ความช่วยบ้ารุงที่ดีที่สุด ปรับปรุงสภาพผิว ลดริ้วรอยรูขุมขน
นอกจากนี้ยังมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจ อาทิเช่น ครีมหอยทาก , Rojukis , Botrox
โดยการทาไม่มีการฉีดให้เกิดอันตราย ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ
จากนั้นน้าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการ
จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์
เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส้าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้้าอัดลม
ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายใน

ผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนั้นพาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์
ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่
ก้าลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO ,
BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้
เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย
กลางวัน

พร้อมเสริฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มัน
ฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ท้าจากมันฝรั่งท้าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีค้า รับรองต้องติดใจ

จากนั้นน้าท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐาน
ของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน
นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดิน
เล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเป็นนวัตกรรมใหม่ "K-Live" โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ท่านสามารถรับชม
การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงโชว์เต้นร้า ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของเกาหลี หรือที่เรียกกันว่าเคป๊อบ (K-POP) ภายในมี
Hologram Concert มีลักษณะเป็นจอภาพที่มีความละเอียดคมชัดด้วยความกว้าง 270 องศา (Panorama View)ให้ความรู้สึก
เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมในคอนเสิร์ต K-live สนุกสนาน ตื่นเต้น เพลิดเพลินกันเลยทีเดียว

จากนั้นน้าท่าน ช้อปปิ้ งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมา
เดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องส้าอางซึ่งเป็นที่
รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง,
วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
เย็น

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ
ที่พัก

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

เช้า

Benhur Hotel / M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
ศูนย์โสม – จตุรัสควำงฮวำมุน – คลองชองเกชอน - Duty Free – ซุปเปอร์มำรเก็ต - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นน้าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่า
ผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก
กลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

จากนั้นพาท่านชม (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรัสที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองประวัติศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล
ที่กลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวังเคียงบก และเทือกเขาพุคกัคซาน ที่นี่ได้ถูกออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2009 และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ และได้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมืองโซลตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา บริเวณ นี้ประกอบไปด้วย 1.รูปปัน้ ของพระเจ้าเซจงมหาราช 2.อนุสาวรีย์พลเรือเอก Yi SunShin 3. สถานที่จัดแสดง
ประวัติของพระเจ้าเซจง 4. มีตุ๊กตา มัสคอตชื่อเจ้า Haechi Madang มีประวัติสายน้้าของคลองชองเกชอน
น้าท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยอง
ปาก ได้รับต้าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน มีพิธี
เปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่น
ล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญมากในกรุงโซล
จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ฟรี มีสินค้าชั้นน้าปลอดภาษีให้ท่านเลือก
ซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา
กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั้นน้า อาธิเช่น MCM ,
PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีก
มากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อหมู น้้าลูกแพ
หรือน้้าตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้้ามันงา วิธีท้าคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับ
เครื่องปรุงต่างๆก่อนน้าไปต้มหรือย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่องน้้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม / 1 ชิ้น
เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY
*************************************************************

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่ สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้
้
าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมา
เป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS
+ ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิน (3,500 บาท หรือ 100,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้ คืนเต็ม
จานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผ่านกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดินทำงท่องเที่ยวหลังเวลำเครื่องลงประมำณ 1 ชั่วโมง ทำงทัวร์ไม่มีนโยบำยให้คณะรอ
ท่ำนที่ติดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเดินทำงจำกทัวร์ได้ เพื่อควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่ำงเต็มเวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดินทาง
กันยายน : 4-8 , 5-9 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
กันยายน : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-1 ต.ค.
ตุลาคม : 2-6 , 3-7
พฤศจิ กายน : 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ,27-1 ธ.ค , 28-2 ธ.ค
กันยายน : 1-5 , 2-6 , 7-10 , 8-11 , 9-12 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26
23-27 , 28-2 ต.ค , 29-3 ต.ค. , 30-4 ต.ค.
ตุลาคม : 1-5 , 4-8 , 9-13 , 10-14 ,16-20 , 17-21 , 24-28 , 30-3 พ.ย.31-4 พ.ย.
พฤศจิ กายน :1-5 , 5-9 , 8-12 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 26-30 , 29-3ธ.ค.
ตุลาคม : 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 23-27 , 25-29 ,
29-2 พ.ย.
พฤศจิ กายน : 2-6 , 3-7 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 ,
23-27 , 24-28 , 25-29 , 30-4 ธ.ค.

ผู้ใหญ่

เด็กไม่
เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,900.-/คน
14,500.-/คน

14,900.-/คน

5,900.15,500.-/คน

ตุลาคม : 12-16 , 13-17 , 14-18 , 22-26 , 26-30 , 27-31 , 28-1 พ.ย.

15,900.-/คน

ตุลาคม : 19-23 ,21-25

17,900.-/คน

ตุลาคม : 20-24

18,900.-/คน

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
***ราคาโปรโมชั่นช้าระเงินเต็มจ้านวนเท่านั้น หลังได้รับ invoice ***
***ราคาปกติช้าระเงินมัดจ้า*** ท่านละ 5,000 บาท
กรุณาช้าระมัดจ้า ภายใน 3 วันท้าการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และช้าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง30 วัน
หรือตามก้าหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานี้ รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ / ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช้านาญเส้นทาง น้าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 850 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม
ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15 กก.)

ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3) ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ 4)
ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก้าหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหาร
ที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส้าเร็จรูปส่วนตัวส้ารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจ้า
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
จ้านวนผู้เดินทาง ขั้นต่้า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
ราคานี้เป็นราคาส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศช้าระเพิ่มท่านละ
3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท้าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมก้าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับลูกค้าที่เดิ นทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่ านัน้

