ASIANA PLUS+ JOY AUTUMN
บินหรูระดับ 5 ดาว กับสายการบิน ASIANA AIRLINES













Alpensia Resort พาท่ านขึน้ กระเช้ าชมวิว
และคล้องกุญแจคู่รักด้ านบนSKI JUMP TOWER
ตลาดปลา DAEPO
สวนผลไม้ FRUIT FARM
พระราชวังชางด็อกกุง
เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
คลองชองเกชอน
ชมโชว์ FANTA STICK SHOW / DRAWING
HERO SHOW
ตามรอยซีรี่ย์เกาะนามิ
ช็อปปิ้ งจุใจเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องสาอางค์
SEAFOOD BUFFET ขาปูยกั ษ์

กาหนดการเดินทาง ต ุลาคม
วันแรก
20.00 น.

23.40 น.

สุ วรรณภูมิ – เกาหลีใต้
คณะเดิ น ทางพร้ อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ บริ เวณชั้น 4 ชั้น ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ ส ายการบิ น
ASIANA AIRLINES หน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน … ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข … โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ OZ742 พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

ข้ อแนะนา
ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่ องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร
บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์
ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันสอง

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – ตลาดปลา DAEPO

06.35 น.

กลางวัน

บ่ าย

เย็น

วันทีส่ าม

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
(กรุณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็ วขึ้น 2 ชั่วโมง เพือ่ ให้ ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี )
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชม
ทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละคร “เพลงรักในสายลมหนาว”
หนึ่ งในสถานที่ ถ่ายทาละครเกาหลี เกาะนามิ มีรูปร่ างเหมื อนใบไม้ที่ลอยอยู่ท าง
ตอนเหนือของแม่น้ าฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุ สาน
นายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ าเพื่อสุ ขภาพ ผ่านดงต้น
สน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้
เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่ น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสน
ประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหารยอดนิ ยมอีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี
นาไก่ บาร์ บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลี ในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมียงคาไทยโดยห่ อกับ
ผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ งจะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิ ดอาหาร
ชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรื อข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ท้ งั หอม อร่ อย เสิ รฟ์ พร้อมเครื่ องเคียง
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่ งชาติเมาท์ โซรั ค รถโค้ชลัดเลาะผ่านไป
ตามหน้าผา,หุ บเขาและลาธารผ่าน ชมธรรมชาติอนั สวยงามของจังหวัดคังวันโด
สู่ อุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน หรื อสวิสเซอร์ แลนด์ของเกาหลีที่จดั ได้วา่ เป็ นแนว
เขาที่ สวยงามมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางหุ บเขาแทแบคซึ่ งทอด
ยาวไปถึ ง เขาคึ มคังของประเทศเกาหลี เหนื อ มี เทื อกเขาป่ าไม้ หุ บ เขา สายน้ า
ทะเลสาบ หิ นรู ปต่างๆ ที่สวยงามซึ่ งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิง่ (ราคาทัวร์
ยังไม่ รวมค่ าขึ้นกระเช้ า) ท่านเดิ นทางสู่ เขต วัดชิ นฮันซา วัดเก่าแก่สร้ างในสมัย
อาณาจัก รชิ ล ล่ า ไหว้พ ระพุ ท ธรู ป สั ม ฤทธิ์ ปางสมาธิ ข นาดใหญ่ ก่ อนจะผ่า น
สะพานชาระล้างจิตใจเข้าสู่ เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ให้มาคุม้ ครอง
จากนั้นพาท่านชม ตลาดปลา DAEPO FISH MARKET มีอาหารทะสด และ พืช
ทะเล สด มากมายอาทิ ม็องเค เป็ นพืชทะเลชนิดหนึ่งลักษณะ คล้ายกระบองเพชรเล็ก มีสีส้ม ปลิงทะเล ปลาทะเล
แปลกๆ ซึ่ งมีราคาถูกมาก ให้ท่านได้เลือกซื้ อและเลือกชม อย่าง อิสระ
รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ านด้วย พุ ล โกกิ ( Bulgogi) อาหารขึ้ น ชื่ อ ของเกาหลี เหมื อนกัน
ส่ วนผสมจะมี เช่ น เนื้ อวัว (หรื อเนื้ อหมู น้ าลู กแพหรื อน้ าตาล ซอสถัว่ เหลื อง กระเที ยมสับ หัวหอมหั่นลู กเต๋ า
น้ ามันงา วิธีทาคือ หัน่ เนื้ อหรื อหมูเป็ นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่ องปรุ งต่างๆก่อนนาไปย่าง พุลโกกิน้ นั จะทานได้
สองแบบคือแบบย่างและต้ม
พาท่านเข้าสู่ ที่พกั SEORAK DAEMYUNG RESORT หรื อเทียบเท่า
SKI JUMP TOWER – สวนผลไม้ – สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ – ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรื อ DRUM
CAT SHOW หรือ DRAWING SHOW

เช้ า

กลางวัน

บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
พาท่านเดิ นทางสู่ Alpensia Resort พาท่ านขึน้ ไปด้ านบนเพื่อเยี่ยมชมวิวจากหอ
กระโดดสกี SKI JUMP TOWER ซึ่ งเป็ นสถานที่จดั กีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวปี 2018
เมือง Pyeongchang นอกจากนั้นด้านบนท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก และยังมีจุด
ที่พ้นื ทาจากกระจกใส ให้ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้ดว้ ย (ราคาทัวร์ รวมค่ า
กระเช้ าและค่ าลิฟท์แล้ว)
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ Fruit Farm (ผลไม้ ต ามฤดู กาล) ขอเชิ ญ ท่ านลิ้ ม ผลไม้
สดๆ จากฟาร์ม ในบรรยากาศภายในสวนของคนเกาหลี และสัมผัสชีวิตชาวไร่ ว่ามี
วิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลไม้ที่มีรสชาติที่หอมหวานชวนน่ ารับประทาน และยัง
เป็ นสิ นค้าส่ งออกของประเทศอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยหมูปรุ งรสย่ าง คาลบี้ (Kalbi ) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่
มีชื่อเสี ยงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้ อวัวหรื อเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่ องปรุ งจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะ
ที่ถูกเผาจนร้ อน ตอนย่างเนื้ อนั้นจะย่างเป็ นชิ้ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิ้ นพอดี คา
ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
น าท่ านเดิ น ทางเข้าสู่ สวนสนุ ก เอเวอร์ แลนด์ ถู ก ขนานนามว่า “ดิ ส นี ย ์แลนด์
เกาหลี ” สวนเปิ ดที่ มีชื่ อเสี ยงมากที่ สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุ บ เขา พาท่ านนั่ง
กระเช้าลิ ฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรก
ของโลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งห์โตและเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ น
สุ ข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อ-สารกับคนขับได้อย่างดีไม่วา่ จะตัวใหญ่
มากถึ งใหญ่น้อย เข้าสู่ ดินแดนแห่ งเทพนิ ยายและสนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด
อาทิเช่ น สเปสทัวร์ เฮอลิ แคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป (รวมบัตรเข้าชม
และเครื่ องเล่นแบบพิเศษ อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจาฤดู เช่ น ดอกทิวลิ ป
ดอกกุ หลาบ ดอกลิ ล ลี่ ดอกเบญจมาศ เป็ นต้น และชมขบวนพาเหรดและการ
แสดงต่างๆ
พาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง The Musical
บอกเล่าเรื่ องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่ มที่เชี่ ยวชาญการตีกลองกับวิ
ญาณของแฟนสาวที่เชี่ ยวชาญดนตรี เครื่ องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ และกา
ยากึ ม ที่ ผูก พัน และตามหากัน ตั้งแต่ อดี ตภพจนถึ งปั จจุ บ ัน สื่ อสารผ่านดนตรี
โบราณและศิลปะร่ วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึ งให้
ผูช้ มได้เข้ามีส่วนร่ วมในโชว์ได้อย่างน่ ารัก ตลอดการแสดง หรื อ DRUM CAT SHOW เป็ นการโชว์ตีกลองและ
เล่นเครื่ องดนตรี สากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็ นการแสดงใหม่ล่าสุ ด ของสาวๆสุ ด เซ็กซี่ ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลี ในงานโคเรี ย เอนเตอร์ เทนเม้นท์ อวอร์ ด และเริ่ มเปิ ดการ
แสดงสุ ดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็ นครั้งแรกที่กรุ งโซล ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากใน

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ประเทศเกาหลี สร้ า งความระทึ ก และ ความสนุ ก สนานเร้ า ใจกับ ผู ้ช มได้อ ย่า งยิ่ง หรื อ DRAWING HERO
SHOW เป็ นการแสดงสด ถือเป็ นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้านการแสดงบนที ที่แสดงออกทางศิลปะแบบไม่มี
บทพูด ซึ่ งมีโชว์ที่สนุ กสนานและน่ าสนใจหลากหลายชนิ ด โดยจะมี เทคนิ คในการวาดภาพมากมาย อย่างที่คุณ
ต้องทึ่งเลยทีเดียว ซึ่ งคุณจะได้ปลดปล่อยจินตนาการไปพร้อมๆกับการชมการแสดงชุดนี้อย่างแน่นอน
(ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโชว์ ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล
โอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ าซุ ปปรุ งรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่ องเครี ยงและข้าวสวยอาหารเกาหลีที่
รสชาติถูกปากคนไทย
พาท่านเข้าสู่ ที่พกั M / Co-op / Three Stay Seven Hotel หรื อเทียบเท่า
ศูนย์ โสม – ร้ านค้ าสมุนไพร – ศูนย์ เครื่องสาอางค์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง – ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า
เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติ
ผูใ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ งเครื่องสาอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ จากนั้นนาท่านสัมผัส ร้ านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี
โดยมี การจดลิ ขสิ ทธิ์ เรี ยบร้ อยแล้ว เป็ นสมุ นไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มี รสเปรี้ ยว ดี
สาหรับบุคคลที่ นิ ยมดื่ มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่ วยในการล้างสารพิษที่ ตกค้างหรื อไขมันที่
สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่ งยังส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพร่ างกายของ
ท่านเอง
พาท่ านเยี่ยมชม พระราชวังชางด๊ อ กกุ ง ( Changdeok Palace) ใช้เป็ นพระราชวังหลัก โดย กษัตริ ยร์ าชวงศ์โช
ซอน หลายพระองค์ และเป็ นพระราชวังที่ได้รับการทานุบารุ งดูแลดี ที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ ง พระราชวัง
เป็ นที่ รู้จกั กันดี เพราะมี ส วนที่ ส วยงามมากที่ ส ร้ างขึ้ นให้ก ับ ราชวงศ์ สวนฮูวอนหรื อพี วอน (สวนต้องห้าม) มี
ทัศนี ยภาพที่งดงาม มีศาลา สระน้ าและสวนป่ า พระราชวังแห่ งนี้มีความสาคัญมาก เพราะเป็ นพระราชวังหลวง ใช้
เป็ นที่ ประทับ ของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โซซอนหลายพระองค์ จนถึ งพระเจ้าซุ นจง เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุ ดท้ายของ
ราชวงศ์ ทาให้รับบาลเกาหลีใต้จึงอนุลกั ษณ์พระราชวังแห่งนี้อย่างดี ที่สุด
รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย Jim-Dak เป็ นเมนู ไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี ซึ ม
ซับด้วยน้ าซุ ป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิง่ นัก เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่ องเคียงเกาหลี หลากหลาย
จากนั้นนาท่านสู่ ความสนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งที่ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) ที่ตลาดนี้ เรา
สามารถซื้ อ ข้าวของ และต่ อ ราคาได้อ ย่า งสนุ ก สนาน เพราะมี ร้ า นค้า ต่ า งๆ
มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรี ตลอด
คื น สิ นค้าที่ มี ม ากที่ สุ ดในตลาดนี้ คื อ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุ ด
สุ ภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน รองเท้า เครื่ องกีฬา ฯลฯ จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ ง

เย็น

ที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลี ช้ นั นา ซึ่ งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่ นเกาหลี มาเดินช้อปปิ้ ง
กันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่ องสาอางซึ่ งเป็ นที่
รู ้จกั อย่างดี ของคนไทย อาทิ Laneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, Face Shop เครื่ องประดับ, ซี ดีเพลง, วี
ซีดี-ดีวดี ีหนังและซี รียฮ์ ิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสิ นค้า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย เมนู รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย
เมนู “บุฟเฟต์ ซีฟู้ด” ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับอาหารทะเลสดๆระดับดีลกั ซ์ ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุง้ ครี มซอส อาหารอิ
ตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรี ม
พาท่านเข้าสู่ ที่พกั BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

บ่ าย

18.20 น.
22.10 น.

คลองชองเกชอน – Duty free – ร้ านพลอยอเมทิส - ร้ านละลายเงินวอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า
600 ปี ความยาวประมาณ5.84 กิโลเมตรไหลผ่านย่านใจกลางกรุ งโซล แต่ในช่วง
ค.ศ.1957 ค.ศ.1977 ได้มี ก ารพัฒ นาประเทศอย่างก้า วกระโดดกระทั่งปี ค.ศ.
2002 นายลี มยองปากได้รับตาแหน่งเป็ นผูว้ า่ การกรุ งโซล เขาได้เสนอโครงการ
ฟื้ นฟู ค ลองชองกเยชอน มี พิ ธี เปิ ดเมื่ อ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม ใช้ ง บประมาณกว่ า
380,000,000,000 วอน หรื อราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้ อมกับฟื้ นฟูธรรมชาติ สองฝั่ งคลอง มี สะพานกว่า 22 แห่ ง
และทางเดิ น เลี ย บคลอง จนปั จจุ บ ัน คลองชองกเยชอนได้ก ลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ มากในกรุ งโซล
หลังจากนั้น น าท่ านช้อปปิ้ งสิ น ค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ฟ รี (Duty Free Shop) ที่ นี่มี สิ นค้าชั้น นาให้ท่ านเลื อกซื้ อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
รั บ ประทาน อาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย Samgyetang หรื อ เมนู ไ ก่ ต๋ ุ น โสม อาหารวัง ใน
สมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่ อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิ ร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริ กไทย
ดา และเกลือ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรื อ พลอยสี ม่วง ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ซึ่ งชาวโสมเชื่อว่า ถ้าได้
มีพลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่ งดีๆเกิดขึ้นกับชี วติ ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินอินชอน
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ Supermarket ที่ร้านแห่ งนี้ มีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ต๋ ุนโสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุ ญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลา
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดย ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ741 (บริ การอาหารพร้อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่ วบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

พีเรียตเดินทาง

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11 ต.ค 57
8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค
28 ต.ค-01 พ.ย , 29 ต.ค-02 พ.ย, 30 ต.ค-03 พ.ย, 31ต.ค-04 พ.ย
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,23-27
24-28 ต.ค 57

ผู้ใหญ่

เด็กไม่ เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิม่

20,900.-

4,900.-

21,900.4,900.22,900.-

***เนื่องจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ รับแจ้ งเตือนหลายครั้ งจากกรมตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรื่ องผู้แอบแฝงมาเป็ น
นักท่ องเที่ยว แต่ ไปด้ วยวัตถุประสงค์ อนื่ เช่ น ไปทางานในประเทศเกาหลี ดังนั้นตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 หากผู้เดินทางท่ านใดเข้ าข่ าย
เป็ นผู้ต้องสงสั ย ทางแลนด์ เกาหลีจาเป็ นต้ องเก็บค่ าประกันเพื่อให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเป็ นจานวนเงิน 100,000 วอน กรณีที่ลูกค้ าเป็ น
นักท่ องเที่ยวจริ งๆ ทางเราจะคืนเงินในส่ วนตรงนี้ให้ เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย ในกรณีที่ลูกค้ าเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป และผ่ าน
การตรวจสอบของกรมการแรงงาน และตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางเราจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้ าด้ วยค่ ะ***
**เนื่องจากโปรแกรมนีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่นพิเศษ จึงขอสงวนสิ ทธิ์รับแต่ ผู้เดินทางที่ประสงค์ เดินทางท่ องเทีย่ วตามโปรแกรมและไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป
เท่ านั้น ถ้ าหากมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากลูกค้ าไม่ ผ่านกรมตรวจคนเข้ าเมืองทั้งไทยและเกาหลี ทางลูกค้ าต้ องดาเนินการชาระส่ วนต่ างตรงนี้
เอง**เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่ านงดใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ ทางเราถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจ
เรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจาคืนไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวน 100 USD/วัน

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิ ต้องแจ้งให้ท ราบล่ วงหน้าทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่ตามความ
เหมาะสม
3. **กรุ ณาชาระมัดจา ภายใน 3 วันทาการ หลังได้ รับ invoice พร้ อมแจ้ งชื่ อตามหนังสื อเดินทาง และชาระทั้งหมดก่ อนการ
เดินทาง15 วัน**
ราคาทัวร์ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่ าท าหนังสื อเดิ น ทาง, ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซัก รี ด, มิ นิบ าร์ ในห้ อง, รวมถึ งค่ าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิม่ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่านละ 20,000 วอน ต่ อ ทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1 พาสปอร์ ต 2 ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3 ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี 5 สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี 6 รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยืน่ วีซ่าให้
ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่นั่ง
***ชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
แฟกซ์รายชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทาง
1. ในกรณี ที่ กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ ระบุ ใน
รายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
2 การยกเลิก (ไม่ รวมถึงราคาโปรโมชั่น)
a. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่ มีค่าใช้ จ่าย
b. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา
c. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่ ถึง 7 วันยึดเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมด
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ

