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วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพานกระจกแก้ ว
Soyanggang Sky Walk – จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้ อง
กุญแจคูร่ ัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดมังวอน
ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊ อกกุง – หมูบ่ ้ านบุกชอนฮันอก – รันนิ่งแมน – SM
Duty Free – ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ - ตลากฮงอิก - Seoullo 7017 - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบิน
อินชอน - กรุงเทพฯ

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ ... สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึ ้นเครื่ อง
22.30 น.
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXXX
(บริษัทจะแจ้ งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ ก่อนเดินทาง
หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้ วยเครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพานกระจกแก้ ว Soyanggang
Sky Walk – จุดชมวิวภูเขากูบองซาน

05.55 น
เช้ า

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย พาท่านชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตังอยู
้ บ่ นเขาโอดูซาน จุดนี ้
เองสามารถมองเห็นภาพด้ านบนเหนือแม่น ้าฮันและแม่น ้าอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460
เมตร ที่นี่ผ้ มู าเยือนจะได้ ใช้ กล้ องส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได้ ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือ
กาลังทาการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึงสิ่งจาเป็ นในชี วิต เสื ้อผ้ า
หนังสือ และเครื่ องใช้ ภายในบ้ านในปั จจุบนั ที่จดั แสดงไว้ ด้วย และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้ าของชาวเกาหลี
เหนื อเพื่ อการกุศลได้ อีก จากนัน้ เดิน ทางไปยัง ไร่ องุ่น ซัน มอรู (Sanmeoru Farm) ตัง้ อยู่บริ เวณเชิ งเขา
Gamaksan ที่ความสูง 675 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็ นไร่องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่ าแล้ วนาเอามาแปลรูป
เป็ นเครื่ องดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุน่ ที่มีชื่อเสียงมาแห่งหนึง่ ของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้ อม และสภาพอากาศ
ที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าชม กระบวนการผลิต ได้ หลายๆส่วน ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การหมัก และเด็ ด องุ่น โรงบ่ ม และสถานที่ เก็ บ ไวน์ ในถัง ไม้ รวมทัง้ จะได้ ชิ ม ไวน์ แ ละผลผลิ ต ต่า งๆด้ ว ย
นอกจากนี ้ที่ไร่องุ่น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆที่มีส่วนประกอบจากองุ่น
ด้ วย เช่น เค้ ก แยม พุดดิ ้ง จนถึงของใช้ เช่น สบูด่ ้ วย
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูชาบูชาบู
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน
จังหวัดคังวอน เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวอีกหนึ่งแห่ งที่ หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกัน เป็ นจานวนมาก โดย
สะพานโซยังกังเป็ นสะพานกระจกใสที่ มีความยาว 156 เมตร เหนื อทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่ เดิน อยู่บ น
สะพานแห่งนี ้จะสามารถมองเห็นวิวด้ านล่างใต้ สะพานที่เป็ นทะเลสาบได้ อย่างชัดเจน ทาเอาคนที่กลัวความ
สูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึง่ บทพิสจู น์คือการเดินข้ ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี ้ให้ ได้ การเข้ า
ชมบนสะพานนี ้ ท่านจะต้ องสวมถุงเท้ าด้ วย เพื่อป้องกันพื ้นรองเท้ าของท่านไปทาให้ กระจกเกิดการเสียหาย
ด้ วย

จากนันน
้ าท่านชม จุดชมวิวภูเขากูบองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถ
มองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้ อย่างชัดเจน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี ้
ยังเป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารและร้ านกาแฟสาหรับนัง่ พักผ่อนชมวิวอีกด้ วย นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีมกั จะมา
พักรถจิบชากาแฟนัง่ ชมวิวกัน ซึ่งร้ านที่เราต้ องแนะนาก็คือ Santorini Cafe เพราะเป็ นร้ านที่มีมมุ ถ่ายภาพ
วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหูลกู ตา มีซ้ ุมหอระฆังเป็ นฉากหลังให้ ถ่ายรูปอีกด้ วย
และอีกร้ านที่ แนะนา ซึ่งอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มี จุดเด่น ที่ ห้องกระจก ที่ สามารถมองเห็น พื น้
ด้ านล่าง
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ค่า
วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารค่า (2) เมนูทกั คัลบี (ไก่ผดั ซอสเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั New M Hotel / JM Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้ องกุญแจ
คูร่ ัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดมังวอน
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress)
ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ยุคโจซอ(Joseon)สร้ าง
ขึ น้ ช่ ว งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็ นป้ อมปราการประจ าเขต
Suwon-si ของจัง หวัด เคี ย งกี โด(Gyeonggi-do) เพื่ อ เป็ น
รากฐานสาหรับการสร้ างเมืองใหม่ในบริ เวณนี ้ กาแพงของ
ป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตู
ในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และ
งดงาม ป้อมฮวาซอง ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสาหรับใช้ เป็ นจุดยิงปื น หรื อธนูได้ เชื่อกันว่า
เป็ นการสร้ างที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากที่สดุ แห่งหนึ่งของยุ คนัน้ และที่นี่ได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้ วย ถึงแม้ ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทาลายไปหลายส่วนแต่
ก็มีการบรู ณะขึ ้นใหม่ตามรูปแบบดังเดิ
้ ม ปั จจุบนั จะมีการแสดงหลายแบบที่บริ เวณนี ้ เช่นการเดินสวนสนาม
ของทหารสมัยโบราณ เป็ นต้ น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เอเวอร์ แ ลนด์ สวนสนุ ก นี ถ้ ู ก
ขนานนามว่า ดิ ส นี ย์ แลนด์ เกาหลี เป็ นสวนสนุก
กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของ ประเทศ โดยมีบริ ษัทซัม
ซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้
นั่ง กระเช้ า ลิ ฟ ท์ และท่ อ งไปกับ โลกของสัต ว์ ป่ า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับ เสือ) แฝดคู่แรก
ของโลก ที่ นี่ ท่ า นจะพบว่ า เจ้ า ป่ าสิ ง โต และเสื อ
สามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่างเป็ นสุขชมความน่ารัก
ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี เข้ าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลี่ย นไปตามฤดูก าลและสนุก กับ เครื่ องเล่น นานาชนิ ด อาทิ เช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชม
กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

64-1018-P13 Hi Korea Color Bla Bla 3 Star-5D3N(TG)
www.sdty-tour.com

จากนัน้ เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้ เรี ยนรู้ การทาสาหร่ ายของชาว
เกาหลี ประวัติความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ ท่านได้ ทดลองสวมชุดฮัน
บก ชุดประจาชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบ
รนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้ เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มน ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ง
โรตี โลจูคิส ฯลฯ จากนันน
้ าท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภเู ขานัมซาน
ภูเขาแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี หอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ ้น
ลิฟ ท์ *.*. ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมื องที่ สูงที่ สุดในโลกมี ความสูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับ น า้ ทะเล ท่ าน
สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ค่รู ักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้ องทาคือ การคล้ องกุญแจ
คูร่ ัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรื อชื่อของคูร่ ักไว้ บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนา
แม่กุญ แจนีไ้ ปคล้ องกับรัว้ เหล็ก ส่วนลูกกุญ แจเค้ าจะทิง้ ไปด้ วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้ มาเยือนและ
คล้ องกุญแจคูร่ ักกันที่นี่จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ย่ ืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูบลุ โกกี (หมูผดั ซอสบุลโกกี)
แวะเดินเล่นเดินชิมที่ตลาดมังวอน ตลาดเก่าแก่กว่า 50 ปี แหล่งรวบของกินที่อร่ อยที่นึงในโซล ของกินที่นี่ถกู
และสดใหม่ ขึ ้นชื่อถึงขนาดรายการทีวีมาถ่ายทาทุกเดือน อาหารที่แนะนาให้ ลองทานกัน คือ ทักกังจอง(ไก่คลุก
ซอสเผ็ดหวาน)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม Haedamchae หรื อ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันที่4
เช้ า

ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊ อกกุง – หมูบ่ ้ านบุกชอนฮันอก – รันนิ่งแมน – SM Duty Free
– ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้ าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถื อว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่ สุด ชมวงจรชี วิตของโสม พร้ อมให้ ท่ านได้ เลือกซือ้ โสมที่ มีคุณ ภาพดีที่ สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ า
กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ นาท่านเข้ าชม น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine)
ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้ างพิ ษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันใน
เส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมพระราชวังด็อกซูกงุ (Deoksugung)เป็ นหนึ่งในห้ าพระราชวังที่สาคัญแห่งราชวงศ์โชซอน
แห่งเกาหลี โดยรอบพระราชวังแห่งนี ้จะประกอบด้ วยกาแพงหินสวยงามด้ านหน้ าจะพบประตูหลักแทฮันมุน
เดิมเป็ นที่ประทับขององค์ชายวอลซานพระราชวังนี ้เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็ นพระราชวังคย็อนกุนกุง และซอกุงซึ่ง
แปลว่าพระราชวังตะวันตก และในปี ค.ศ.1611 ก็ได้ กลับมาใช้ ชื่อเดิมคือ ด็อกซูกุงอีกครัง้ ซึง่ ความหมายก็คือ
พระราชวังที่มีอายุยืนยาวและมัน่ คง

จากนันเดิ
้ นทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)
เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้ านช่องที่ทนั สมัย
ของกรุ งโซลนัน้ หมู่บ้ านแห่ งนี ก้ ็ ยังคงรัก ษาอาคารบ้ านเรื อนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้ พบกับบ้ านของขุน
นางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดังเดิ
้ ม
ของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รู ปแบบบ้ านแบบดังเดิ
้ มของเกาหลีเรี ยกว่า
ฮันอก(hanok)) ซึง่ เก่าแก่มาตังแต่
้ สมัยโชซอน ในปั จจุบนั นี ้บ้ านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้ เป็ น
ศูนย์วฒ
ั นธรรม เกสต์เฮ้ าส์ ร้ านอาหารและโรงน ้าชา เปิ ดให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาเพื่อสัมผัสและเรี ยนรู้
วัฒนธรรมเกาหลีแบบดังเดิ
้ ม และอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญก็คือหมู่บ้านนีเ้ ป็ นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริ งๆ
ภายในบ้ าน
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เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซมั กเยทัง (ไก่ต๋ ุนโสม)
พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงที่มาพร้ อมกับธีมรัน
นิ่งแมน รายการวาไรตี ้ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’
จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ ได้ ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึง่ หากผู้เล่นสะสมคะแนนได้ มากกว่า80
คะแนนจะได้ รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุวา่ คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ เกาหลี)
จากนัน้ เดิ น ย่ อ ยต่ อ กั น ที่ ตลาดเมี ย งดง แหล่ ง ช็ อ ปปิ ้ง ขึน้ ชื่ อ และ
สถานที่รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู้ จกั กับในชื่อสยาม
แสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสินค้ าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ ห้ อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้ า
ส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้ งั มีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ น หนุ่มสาว
เกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม Haedamchae หรื อ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันที่5

ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ - ตลากฮงอิก - Seoullo 7017 - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า (9) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสู่ศนู ย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบารุงตับ ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและ
ยา จากนันพาท่
้
าน ช็อปปิ ง้ ต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่ล้อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่นที่ทนั สมัย และราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลี
รองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์
ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และ
ของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางที่อาจเป็ น
สินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูโอซัมบุลโกกี (หมู/ปลาหมึกผัดซอสบุลโกกี)
แวะชม Seoullo 7017 หรื อ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้ า แลนด์
มาร์ กแห่ งใหม่ ณ กรุ งโซล ถื อเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ เที่ ยวใหม่ของ
เกาหลีใต้ ที่ เกิ ดจากการปรับ ปรุ งทัศนี ยภาพ และปรับสะพานที่
ทรุ ดโทรม ให้ เป็ นถนนลอยฟ้า แถวบริ เวณสถานีรถไฟโซล (Seoul
Station) ปั จจุ บั น ได้ กลายมาเป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นส าหรั บ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว
จากนัน้ พาท่ า นละลายเงิน วอนที่ ร้ านค้ าสนามบิ น หรื อ ซุป เปอร์ ม าร์ เก็ ต ซึ่ง ท่ านสามารถเลื อ กซื อ้ สิน ค้ า
พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้ม
หมูยา่ งเกาหลี จากนันเดิ
้ นทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

64-1018-P13 Hi Korea Color Bla Bla 3 Star-5D3N(TG)
www.sdty-tour.com

20.10 น.
23.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXXX
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS
THAI AIRWAY

TGXXXX

19 OCT

BKK - ICN

22.30 – 05.55

TGXXXX

23 OCT

ICN - BKK

20.10 – 23.55

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

19 – 23 ตุลาคม 2561
อัพเกรด Business Class (ไป-กลับ)

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า
12 ปี

24,900 -

INFANT

พักเดีย่ ว

7,000 - 5,900 6,000 -

**หมายเหตุ หากต้ องการรีเควสทีน่ ั่งบนเครื่องบิน กรุ ณาแจ้ ง ณ ตอนทีท่ าการจอง
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดืม่ ท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ท่ าน
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะ
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คิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋ าคนละ 30 กิโลกรั ม*.*.*.
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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