สัมผัสความโรแมนซ์ในแบบฉบับเกาหลีแท้ ในช่วงเวลาทีมีสีสนั มากทีสุด กับสถานทีสุดฮิต
เดินเล่นย่านดัง แหล่งรวมร้านกาแฟชือดังทังถนน ทีสุดแห่งความสนุกของแดนกิมจิ “เอเวอร์แลนด์”
พักผ่อนบนความสมบูรณ์แบบด้
บบ วย โรงแรมกลางเมียงดง ชมวิวกลางคืนกรุงโซล
อัพเดทแฟชันกับหลากหลายย่านสุดฮิต “กาโรซู กิล , ฮงแด , กังนัม”
คัดสรรหลากเมนูชือดังประจําชาติ ทั*ง ไก่ตุ๋นโสม, คาลบี, พุลโกกิ และ International Buffet
พร้อมมอบบริการดังคนพิเศษ เพือ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

1-66 , 12-17 , 19-24 พ.ค. / 9-14, 22-227 มิ.ย. /
1-66, 15-20, 27 ก.ค.-1 ส.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารชัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทยแอร์เวย์ พบ
เจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
23.10 น.
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศสุวรรณภูมมิ ุ่งสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เทียวบินที
TG 658
วันทีสองของการเดินทาง (2)
สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซอง – เทศกาลดอกทิ
เทศกาลดอก วลิป – อาบนําแร่
06.40 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร (กรุณา
ปรับนาฬกิ าของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชัวโมง ) จากนั*นเดินทางสู่ เมืองซู วอน นําท่าน
ชม ป้อมฮวาซอง ซึงเป็ นป้ อม และกําแพงเมือง สร้ างราย
รอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร
ประกอบด้ วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนได้ ถูกทําลายใน
สมัยสงครามเกาหลี ป้ อมแห่ งนี*สร้ างขึ*นโดยกษัตริย์ชอน
โจ กษัตริย์ องค์ที 22 แห่ งราชวงศ์โชซอนเพือเป็ นทีระลึก
แก่พระราชบิดา ซึงถูกใส่ร้ายจากราชสํานักและถูกขังจน
สิ* น พ ร ะ ช น ม์ ปั จ จุ บั น ป้ อม นี* ไ ด้ รั บก า ร ส ถ า ป น า
โดย UNESCOให้
ให้ เป็ น มรดกโลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) เป็ นเมนูทนํี าหมูมักซอสจนได้ ที ผัดกับ
กระหลําปลี และวุ้นเส้ นเกาหลี พร้ อมด้ วยซอสเกาหลีทให้
ี
รสชาติเผ็ดเล็กน้ อย และนํา* ซุปขลุกขลิกออกหวานเล็กน้ อย
รับประทานพร้ อมกับข้ าวสวยร้ อนๆ
จากนั*นนําท่านสู่เมือง แทฮัน อยู่ ห่างจากโซลประมาณ 2
ชัวโมง
โมง นําท่านเข้ าชมเทศกาล ดอกทิวลิป จัดขึ*นเป็ นครั*งที
5 (Taean
Taean Tulip Festival)
Festival ในเทศกาลนี*มีดอกทิวลิปกว่ า
1.2 ล้ านดอก และ 300 สปี ชีสด์ อกทิวลิปจะบานสะพรัง
1|P a g e

ELITE DELIGHT SEOUL 6D4N
อิลิท ฮอลิเดย์ ... ดูแลกันและกัน

คํา

ทีพัก

อวดสีสนั เต็มสวน ช่วงเดือนสิ*นเดือนเมษายน พร้ อมเก็บภาพประทับใจกับสีสนั กับไฮไลต์ของดอกไม้ (เทศกาลจัด
ขึ*นจนถึงวันที 5 พ.ค) หากหมดเทศกาลนําท่านชม สวนสมุนไพรเวนิส (A Herbisland Venice)
มื*อคําวันนี* อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้ วยเมนู คาลบี เมนูน* เี ป็ นเนื*อซีโครงหมูย่างบาร์บคี วิ เกาหลี ต้ นตําหรับ
อาหารอันเลืองชือ โดยการนําเนื*อซีโครงทีหมักจนได้ ทย่ี างบนเตาถ่านร้ อนๆ จนสุก กําลังดี แล้ วตัดเป็ นชิ*นพอคํา
รับประทานพร้ อมข้ าวสวย และเครืองเคียงเกาหลี หรือจะใบผักกาดขาวห่อเป็ นคํารับประทานคล้ ายเมียงคํา พร้ อม
บรรยากาศการตกแต่งสวยงามของภัตตาคารนี*
ONYANG HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
อิ สระให้ท่านใช้บริ การอาบนําแร่ซึงเป็ นทีนิ ยมของครอบครัวชาวเกาหลีทีจะไปพักตากอากาศ เชิญพักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรือเลือกทีจะอาบนําแร่หรือซาวน่าเพือสุขภาพ ซึงเชือกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง
และบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลังสวยงาม (กรุณาเตรียมชุดว่ายนําพร้อมหมวกคลุมผมไปด้วย)

วันทีสามของการเดินทาง (3)
เอเวอร์แลนด์ – กังนัม ซิ ตีทวั ร์บสั
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
นําท่านสู่สถานทีแห่ งความรักอีกแห่ ง ในเกาหลี เป็ นความรักทีเกิดจากคุณปู่ มีต่อหลานชาย โดยการซื*อภูเขาทั*งลูก
มาทําเป็ นสวนสนุกให้ คุณหลานสุดทีรัก จนกลายมาเป็ น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งทีใหญ่และได้ รับ
ความนิยมมากทีสุดของเกาหลี จนเป็ นสวนสนุกทีใหญ่ ทสุี ดในประเทศเกาหลีใต้ ให้ ท่าน สนุกสนานกับเครืองเล่ น
นานาชนิดด้ วยบัตรรวมเครืองเล่นแบบไม่จาํ กัดจํานวนรอบ จํานวนครั*ง
กลางวัน
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่า
ข อ ง ท่ า น อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ า น เ ลื อ ก
รับประทานอาหารได้ ตามอัธยาศัย
ตืนเต้ นไปกับเครืองเล่ นอันน่ าเร้ า
ใ จ สํ า ห รั บ ผู้ ที ชื น ช อ บ ค ว า ม
หวาดเสียว หรือเพลิดเพลินไปกับ
เครื องเล่ นแบบน่ า รั ก ๆ สไตล์
คุณหนู ชืนชมความน่ า รักของสัต ว์
หายากอย่าง “ไลเกอร์” แฝดลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก สัมผัสกับความเฉลียวฉลาดของหมีแสนรู้ที
เข้ าใจภาษามนุษย์เป็ นอย่างดี... ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ กรุงโซล.... หลังจากทานอาหารกลางวัน นําท่าน
สํารวจย่าน กังนัม ย่านทีแพงทีสุดในเกาหลี ย่านกังนัมมักจะถูกเรียกว่าเป็ น “เบเวอร์ลี ฮิลส์” ของกรุงโซล เพราะ
เป็ นแหล่งรวมของแฟชัน แบรนด์เนม ร้ านค้ านําสมัยและร้ านอาหารรสเลิศ นอกจากกังนัมจะเป็ นย่านร้ านค้ า
แบรนด์เนมแล้ วมันยังเป็ นแหล่งรวมของคลีนิคทําศัลยกรรมเสริมความงามทีมีชือเสียงอีกด้ วย นําท่านขึ*นรถ กังนัม
บัส ซิ ตีทวั ร์ รถบัสจะพาท่านผ่านย่านต่างๆ แบบครอบคลุมทั*งหมดรวม 15 จุด ซึง 15 จุดนี*เป็ นย่านเดินเล่นขึ*นชือ
ของกรุงโซลโดยทั*งสิ*น เช่น กาโรซูกลิ / สถานีกงั นัม / ชองดัมดง / โคเอ็กซ์มอลล์ / ถนนเค ป๊ อป สตาร์ เป็ นต้ น
(ถ้ าท่านใดต้ องการลงจุดไหน หัวหน้ าทัวร์ และไกด์จะคอยอํานวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง) หลังจากนํา
ท่านสํารวจย่านดังของกรุงโซล นําท่านลงช้ อปปิ* ง ณ ถนนกาโรซูกลิ หรือ ถนนชินซาดง ถนนย่านนี*ยังไม่ค้ ุนหูของนัก
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ช้ อปมือใหม่สกั เท่าใดนัก แต่หนุ่มสาวแดนโสม รู้จักกันเป็ นอย่างดี ถนนเส้ นนี*ครบทุกรส ไม่ว่าจะเป็ นเครืองประดับ,
เสื*อผ้ า ในแบบทีเรียกว่ าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึงส่วนใหญ่ จะเป็ นร้ านของเหล่ านักออกแบบทีมีชือเสียงและนักออกแบบ
อิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้ า
แบรนด์เนม จุดเด่นอีกอย่างของ ถนนกาโรซู กิล ก็คอื คาเฟ่ และร้ านอาหารทีอยู่บนถนนเส้ นนี*ทตกแต่
ี
งร้ านได้ สวย
สร้ างสรรค์และมีเอกลักษณ์ทโดดเด่
ี
น สร้ างจุดขายและ
ความต่างผสมกันได้ อย่างลงตัว เช่น LINE Friends
Cafe & Store สําหรับสาวกทีรัก โควนี และ บาร์ว ด้ าน
ในของคาเฟ่ รวมทุกอย่างทีเกียวกับ ไลน์ แบ่งเป็ น 3
ชั*น มีท*งั ของตกแต่ง อาหาร ขนม และเครืองดืม หรือจะ
ไปนังชิลล์ที คาเฟ่ ชือดังผ่านการถ่ายซีรีย์มานับหลาย
เรืองนั*นคือ Coffee Smith ร้ านกาแฟทีออกแบบได้
แตกต่างจากร้ านอืนๆ เน้ นไปทีธรรมชาติอย่างไม้ และ
ปูนเปลือย ให้ ความรู้สกึ สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้ จริง ปัจจุบนั มีหลายสาขา แต่สาขาแรกนั*นอยู่ที กาโรซู กิล ซึง
สาขานี*ยังจัดว่าเป็ นสาขาที “สวยทีสุด” อีกด้ วย
มื*อคําวันนี* อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้ วยเมนู ขอนําเสนอเมนูพิซซ่าสตรอเบอร์รี ณ ร้ าน I have a Dream เสิร์ฟ
พร้ อมสลัดเห็ดและสปาเก็ตตี* เมนูสดุ แสนโรแมนติค น่าลิ*มลองเป็ นอย่างยิง
Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทียบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมียงดง)

วันทีสีของการเดินทาง (4)
ศูนย์โสม – ฮ็อกเก็ตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง- ย่านฮงแด – โซลซิ ตีทวั ร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
เช้ านี* อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านเดินเยียมชม ศู นย์โสมรัฐบาลเกาหลี ซึงได้ รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรง ฟั ง
ข้ อมูลจากผู้เชียวชาญทีจะเปิ ดเผยเคล็ดลับความรู้ของโสมเกาหลีแก่ผ้ ูมาเยือนเท่านั*น ทีอุดมไปด้ วยคุณค่ าทาง
โภชนาการสูง และประโยชน์ต่อร่ างกาย นอกจากนี*ท่านยัง สามารถซื*อเป็ นของฝาก และของทีระลึกแก่คนทีท่าน
ห่ วงใย นําท่านรู้จักกับสมุนไพรชนิดใหม่ “ฮ็อกเกตนามู ” ต้ นไม้ ชนิดนี*เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีปราศจาก
มลภาวะและระดับ สูง เหนื อ นํ*า ทะเล 50-800 เมตร เมล็ด ของพั น ธุ์ฮ็อ กเกตนี* ชาวเกาหลี รุ่น ใหม่ นิ ย มนํา มา
รับประทานเพือช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรค
ตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี
สารตกค้ าง จากอาหารและยา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ทัก
คาลบี*
เข้ าเยียมชม พระราชวังชางด๊อกคุง เป็ นพระราชวังลําดับที
สองทีถู ก สร้ า งต่ อ จากพระราชวั ง เคี ย งบ๊อ กคุ ง และมี
ความสําคัญในการเป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริย์หลาย
พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
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พระราชวังสําคัญทียังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้ วย เขตพระราชฐานชั*นนอก, เขตพระราชฐานชั*นใน และสวนด้ านหลัง
สําหรับเป็ นทีพักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึงมีต้นไม้ ขนาดยักษ์ทมีี อายุกว่า 300 ปี บ่อนํา* และศาลาริมนํา* หลังจาก
นั*นเดินเล่นย่านมหาวิทยาลัยชือดังของเกาหลี “ฮงแด” หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ฮงแดย่านทีไม่เคยหลับใหลทั*ง
ผู้คนและร้ านรวง เหมือนไม่เคยถูกปิ ดสวิชต์ ยังคงสว่ างไสวตลอดทั*งคืน คึกคักสนุ กสนานกันได้ ทุกวัน เป็ นย่ านที
รวมทุ ก อย่ างอยู่ ใ นแถบนี* ทั*ง ร้ า นกาแฟชื อดัง ร้ านอาหาร
และผับบาร์ รวมไปถึง อาร์ต แกลเลอรีของศิลปิ นข้ างทาง
เพลิดเพลินไปกับร้ านขนมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะทีหาทานได้
เพียงย่ านนี*เท่านั*น ปกติแล้ วย่ านนี*เป็ นแหล่ งเทียว กิน ดืม
ของวัยรุ่นคนทํางาน เรียกว่าเป็ นย่านรวมตัวของเหล่าวัยรุ่น
เกาหลีกว็ ่าได้ ผับ ชือดังของเกาหลีกต็ *ังอยู่ทนีี * เสียงกระหึม
ของแต่ ล ะร้ าน ทํา ให้ บรรยากาศคําคื น ของย่ า นนี* ไม่ เ คย
หลับใหล
หลังจากนั*นนําท่านขึ*น โซลซิ ตีทวั ร์บสั ซึงจะแตกต่างจาก
กังนัมบัส กังนัมจะทัวร์รอบๆ ย่านกังนัมแต่โซลบัสนั*น จะท่องเทียวชมเมืองโซล พาชมวิวกรุงโซลในยามคําคืน ทีจะ
พาข้ ามสะพาน และทางยกระดับซึงจะทําให้ สามารถมองลงไปยังวิวตอนกลางคืนของโซลทาวเวอร์ และ ชองเกพลาซ่า
เป็ นต้ น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอินเตอร์บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ หลากหลายเมนูอาหารให้ ท่านได้ เลือก
รับประทาน อิมอร่อยกับเมนูอาหารสไตล์ เกาหลี ญีปุ่ น จีน ยุโรป รวมไปถึงหลากหลายเมนูขนมหวานให้ ท่านได้
เลือกลิ*มรส
Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทียบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมียงดง)

วันทีห้าของการเดินทาง (5)
วันเมาท์ สโนว์ปาร์ค – พาจู เอ้าท์เล้ท - Edelweiss Swiss Theme Park -โซลทาวเวอร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิยาย "Snow Park " สวนหิ มะทีใหญ่ทีสุดในประเทศเกาหลี แหล่งท่องเทียวใหม่
ล่าสุดใกล้ กรุงโซล ซึงเพิงเปิ ดตัวเมือต้ นเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา พาทุกท่านเดินทางเข้ าในส่วนของ สกีโดม ซึงเป็ น
การจําลองลานสกีในร่มอันกว้ างใหญ่ ไม่ต่างไป
จากลานสกีทนัี กท่องเทียวจะสัมผัสได้ ในช่วงฤดูหนาว ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับเครืองเล่นมากมาย เช่น Fitness &
Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden,
Snow Park เป็ นต้ น หรือจะท้ าทายความเสียวและสูงกับ
เครืองเล่น Jumper เข้ าสู่โลกของหิมะทีอุณหภูมิ -2 องศา
เซลเซียส กับ การเล่ นสโนสเลคบนลานหิมะหรือสนุ กกับ
การตัดหิมะเล่นกันแบบลืมอายุ (Exclude Suite & Dog
Sled)
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กลางวัน

คํา

ทีพัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โอซัม บูลโกกิ เนื*อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บคี วิ หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คน
ต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้ อย โดยการนําบาร์บคี วิ หมูปลาหมึกลงในกระทะครึง
วงกลมพร้ อมนํา* ซุปปรุงรส เมือสุกรับประทานพร้ อมเครืองเคียงและข้ าวสวย
นําท่านสู่ พาจู เอาท์เล้ท แห่ งใหม่และใหญ่ ทีสุดในเกาหลี
ซึ งมี ร้ านค้ าหลากหลายกว่ า 165 ร้ านค้ าและมี สิ น ค้ า
Brand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel,
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ เดินทางสู่ Edelweiss Swiss
Theme Park จะให้ คุณได้ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดชิล
สนุกสนานกับการถ่ายภาพคู่กบั บ้ านเรือนในสไตล์สวิตฯ และ
ถ่ายรูปคู่กบั หมีน้อยซึงเป็ นมาสคอตของทีนี มีลักษณะเป็ น
เหมือนหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
สร้ างอาคารต่าง ๆ ในสไตล์บ้านเรือนในชนบทของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีสสี นั สดใส ซึงโอบล้ อมไปด้ วยภูเขาสีเขียว
ขจีภายในเมืองคาพยอง ทําให้ ทีนีมีบรรยากาศผ่ อนคลาย
อากาศจะเย็นสบายน่ าเทียวตลอดทั*งปี จากนั*นนําท่านสู่
หอคอย N'SEOUL นําท่านขึ*นเคเบิ*ลไปยังด้ านบน จากนั*น
ขึ*นลิฟท์ ชมวิวยายคําคืนของเขานัมซานใจกลางเมืองหลวง
ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปกับวิวสวยๆ และมุมต่างๆของหอคอย หรือมุมคล้ องกุญแจคู่รัก เป็ นต้ น
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี คัดสรรผักสด และ เห็ดชนิดต่างๆทีอุดม
ไปด้ วยคุณค่าทางสารอาหาร พร้ อมเนื*อหมูสไลด์เป็ นแผ่นบางๆ นํามาต้ มกับนํา* ซุปบนหม้ อไฟร้ อนๆ พร้ อมทาน
กับข้ าวสวย เครืองเคียงต่างๆ ( กิมจิ สาหร่ายแผ่น มันเชือมชิ*นเล็กๆ ออกรสหวาน ผักดอง ฯลฯ ) และ นํา* จิ*มสูตร
เฉพาะของร้ าน
Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทียบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมียงดง)

วันทีหกของการเดินทาง
เช้ า

ตลาดกวางจัง – ย่านอิแทวอน – หมู่บา้ นบุ กชอน ฮันอก – อินซาดง – สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
ท่านเดินทางสู่ ตลาดยามเช้ าสัมผัสบรรยากาศทีเป็ นพื*นเมือง
ดั*งเดิมของคนเกาหลี ตลาดกวางจัง ตลาดเก่าแก่กลางกรุง
โซล ขายอาหารทุกประเภทอาหารสด อาหารแห้ ง รวมไปถึง
กิมจิทีเป็ นของขึ*นชือของเกาหลี ตามแนวสองข้ างทาง ท่าน
สามารถชิมอาหารพื*นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นซาซิมิ , ต๊อกบ๊อกกี ,
ข้ าวห่ อสาหร่ าย เป็ นต้ น และอีกอย่ างทีเป็ นทีรู้จักของตลาด
(6)
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กลางวัน

คือ ตลาดขายฮันบกและขายส่งเสื*อผ้ าแฟชันทีใหญ่ในอันดับต้ นๆของเกาหลี
หลังอาหารกลางวัน นําท่านดินทางสู่ ย่านอิแทวอน ย่านนี*เป็ นอีกหนึงตลาดทีนักช้ อปไม่ควรพลาด ทีนีนอกจากจะมี
เสื*อผ้ าแฟชันต่าง ๆ มากมายแล้ ว ยังมีร้านขายของทีระลึก และร้ านอาหารมากมายนานาชนิดให้ เลือกกันอย่างจุใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOSOKCHON บริการท่านด้ วย ซัมแทกัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี

21.15 น.
01.25 น.

จากนั*น อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านสู่ หมู่บา้ นบุ กชอนฮันอก หมู่บ้านดั*งเดิมของเกาหลีทมีี ประวัติยาวนานทีเรียกว่ า
ฮัน อก ตั*ง อยู่ ร ะหว่ า ง พระราชวั ง เคีย งบ๊อ กคุง , พระราชวัง ชางด๊อ กกุ ง และอารามหลวงจองเมีย ว หมู่ บ้ า น
ประกอบด้ วยตรอกซอกซอยอันเป็ นทีตั*งของบ้ านแบบดั*งเดิม
กว่ าร้ อยหลัง และเป็ นทีเก็บรักษาสภาพแวดล้ อมของเมืองไว้
เพื อเป็ นการบอกเล่ า ประวั ติ ศ าสตร์ และเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั*งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนทีมีอายุกว่า 600 ปี
นําท่านเดินทางสู่ ถนนสายวัฒนธรรม อินซาดง ถนนสายนี*ขาย
ของฝากทีระลึกทีเป็ นของดั*งเดิม รวมทั*งเต็มไปด้ วยแกลเลอรี
มากมายซึงมีท*ัง ศิ ลปะภาพวาดแบบดั*ง เดิม และศิ ลปะแบบ
พื*นบ้ าน เรียกได้ ว่าทีนีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่าได้ ท่านใด
ทีอยากอัพเดทแฟชันอินซาดงน่าจะไม่เหมาะ แต่ถ้าอยากมาดูของเก่า ร้ านเก่าแก่ งานดีไซน์ หรือแค่มานังจิบกาแฟ
อินซาดงเป็ นหนึงที ทีไม่ควรพลาด
ระหว่างทางแวะช้ อปปิ* งที ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต (เพือละลายเงินวอน) มีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้ เลือกซื*อหาเป็ นของฝาก
เช่น กิมจิ , บะหมีกึงสําเร็จรูป, สาหร่าย , ขนมขบเคี*ยว , ลูกอม, ผลไม้ ตามฤดูกาล และของทีระลึกต่างๆ ได้ เวลา
อันสมควรนําคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 657
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อิลทิ ฮอลิเดย์ ดูแล... กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทังนีเพือประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียว เพิมท่านละ
มีตวัM แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัวไป
58,900.57,900.56,900.55,900.11,000.15,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
56,900.57,900.55,900.56,900.54,900.55,900.53,900.54,900.11,000.11,000.15,000.15,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียวเพิม
มีตวัM แล้ว (ผูใ้ หญ่)
-

สมาชิกบัตรหลัก
569
559
549
539
80
419

สมาชิกบัตรเสริม
569
559
549
539
80
419

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมทีได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

ราคานีรวม :
ค่าบัตรโดยสารชั*นทัศนาจรไป – กลับ ภาษีสนามบิน+ภาษีนาํ* มันทุกแห่ง
ค่าทีพัก 4 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน สัมภาระนํา* หนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ หัวหน้ าทัวร์ และ/หรือ ไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operater ทีเกาหลี ผู้ชาํ นาญเส้นทาง
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และ คนขับรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
เงือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชําระโดยเงินสด
ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788)
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ชือบัญชี

บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)
เลขที 718-1-04879-9
บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ ายส่วนทีเหลือ” กรุณาชําระยอดทั*งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน

เงือนไขเพิมเติม
- กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง! ทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
- รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลง โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเกาหลีเท่านัน!
- เทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- เมือตกลงชําระเงินไม่ว่าทั*งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไข และข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้
ทั*งหมด
หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับท่านผู้เดินทางทีเคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อน,
ื หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั*งนี*เพือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั*งนี*เพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่
การท่องเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีต้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพือหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีต้ องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปทีแจ้ งชือรอไว้ ทั*งนี*เพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนทดแทนหากท่
ื
านต้ องการ
9. ในกรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิxในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีทท่ี านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวz เครืองบินเท่านั*น เว้ นแต่ตัzวเครืองบินทีไม่อนุญาตให้ เปลียนชือ
หรือคืนตัวz
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ ว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสือมเสีย รวมถึงการทีมิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางทีประสงค์จะซื*อตัวz เครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการ
ใด ๆ ทีก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น*ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื*อตัวz หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น*ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ*น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิxขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุจาํ เป็ น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุ ดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั*งนี*เพือคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีสุด
15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั*น ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ ท่านสามารถเข้ าชม
ได้ แต่ในกรณีทมีี เหตุล่าช้ าหรือเหตุอนใดเกิ
ื
ดขึ*นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได้
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ*นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่ งทีนังบนเครืองบินเป็ นไปตามเงือนไขตัวz เครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่ งทีนังได้ เอง ทั*งนี*บริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีทสุี ดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีทได้
ี ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้ เดินทางไป
20. เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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