Super Concert Tour 2 วัน 1 คืน
2019 SBS Super Concert in Gwangju
เดินทาง 28-29 เมษายน 2562
ราคา 6,900 บาท
นักรองและศิลปนที่เขารวม
BTS , MOMO LAND
IZ ONE , NATURE ,
ราคานี้รวม

N FLYING

 โรงแรมระดับ 3-4 ดาว 1 คืน (รวมอาหารเชา)
 Running Man Ticket + POOPOO Land Ticket
 ตั๋วเขาชม SBS Super concert admission (Ground floor)
 Jeonlanamdo Sightseeing
 เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แถมฟรี! บัตร T-MONEY เปนบัตรโดยสารที่ครอบคลุมการเดินทางในเกาหลีทั้งหมด
 ยังไมพอ สําหรับขาชอป แถมฟรี! SM DUTYFREE CASH CARD บัตรเงินสด มูลคา 10,000 วอน สามารถใชแทนเงิน
สดไดเลย ไมจําเปนตองมีขั้นต่ํา

28 APR

SM Duty Free - Super Concert in Gwangju – โรงแรม

พบกับเจาหนาที่ ที่ SM Duty Free ยานอินซาดง
รถไฟฟาใตดิน : ลงสถานี Jonggak ทางออก 3 ตรงขามกับโรงแรม CenterMark Hotel

พาทานเดินทางไปยัง gwangju เราจะพาทุกทานไปพบกับความความสนุกสนานกับคอนเสิรต สุดยิ่งใหญที่งาน
2019 Super Concert in Gwangju พบกับศิลปนมากมาย เชน BTS

อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น
พักโรงแรม NAJU HOTEL หรือเทียบเทา

29 APR
เชา

เดินทางเขาสูกรุงโซล
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
พาทานเดินทางสูกรุงโซล
อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น

- RUNNING MAN
วาไรตี้รายการนี้ไมมีใครไมรจู ักแนนอนตอนนีก้ ําลังฮิตมากในเกาหลีเรียกวาเปนแหลงกิจกรรมสุดฮิต
เลยทีเดียวประสบการณ Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีมิชชัน่ ตางๆใหทําเหมือนใน
รายการรันนิ่งแมนเลย ที่นี่เราจะไดประสบการณมันสๆรอเราอยูมากมาย

- POOPOO LAND
พิพิธภัณธถายรูปแนวใหม ทีเ่ ปนที่นิยมในเกาหลี นําเสนอสิ่งสนุกและความรูเกี่ยวกับความสําคัญของ
สุขภาพระบบยอยอาหาร รวมถึงความพิเศษที่สไลเดอรยาวจากชัน้ 4 ลงมาดานลาง เพิ่มความสนุก
ใหกับทุกทาน

- Optional Tour ( EG-Shuttle Bus ซื้อ1 แถม 1)
- EG SHUTTLE BUS สามารถเลือกไดตามอัธยาศัย เปนโปรแกรมที่จะพาทานไปเที่ยวจะเปนรถ
โดยสารรับ-สงทานตามจุดทองเที่ยวที่โดงดัง

โปรแกรมแนะนํา
LOTTE WORLD

EVERLAND

สวนสนุกชือ่ ดังที่อยูใจกลางกรุงโซล มีทั้งหมด 13 โซน และ
สวนสนุกเอเวอรแลนเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญและดี
ที่พิเศษคือมีทั้งสวนสนุกในรมและสวนสนุกกลางแจงใหเลือกได ที่สุดในเกาหลีและภายในสวนสนุกแหงนี้ มีสิ่งใหดูใหชมใหละ
ตามใจชอบ รวมถึงมีโซน Aquarium ที่มีสัตวน้ํามากมายใหชมกัน เลนครบทุกสิ่ง ทุกฤดูกาลและตอบสนองไดทุกเพศทุกวัย
อีกดวย

ราคา LOTTE WORLD 1,150 บาท
LOTTE WORLD + Aquarium 1,300 บาท
วิธีการเดินทาง ใชรถไฟใตดินสาย 2 หรือ สาย 8 ลงสถานีชัมซิล
(Jamsil) ทางออกที่ 4
เวลาทําการ วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี: 9:30-22:00 น.
วันศุกรถึงวันอาทิตย: 9:30-23:00 น.
*เดินทางเขาสวนสนุกภายในเวลา 30 นาทีกอนเวลาปดสวนสนุก

ราคา 1,200 บาท
วิธีการเดินทาง
โดยรถไฟสาย Yongin Ever ไปลงยังสถานี Jeondae Everland
หรือ รถไฟใตดนิ สายพุนดัง (Bundang) มาลงที่สถานี Gilheung
เพื่อตอสาย Yongin Ever Line
เวลาทําการ เปดทุกวัน เวลา 10:00-21:00 น.

N Seoul Tower

ALIVE MUSEUM

โซลทาวเวอร (Seoul Tower) หรือ “นัมซันทาวเวอร”
ALIVE MUSEUM พิพิธภัณฑสามมิติ ที่เต็มไปดวย
( Namsan Tower ) ตั้งอยูบนภูเขานัมซาน เปนจุดทองเที่ยว ศิลปะที่แปลกตา ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการถายรูปใหนาตื่นเตน
ที่ถือวาเปนไฮไลทสาํ คัญของกรุงโซล เพราะเปนจุดชมวิวที่ ยิ่งขึ้น นับเปนแหลงทองเที่ยวที่โดงดังของโซล
มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล

ราคา 300 บาท

ราคา 300 บาท

วิธีการเดินทาง
- รถไฟใตดินสาย 3 สถานี Dongguk University ทางออกที่
6 ขึ้นรถบัสหมายเลข 02/03/05
- รถไฟใตดินสาย 3/4 สถานี Chungmuro ทางออกที่ 2 ขึ้น
รถบัสหมายเลข 22/05
- รถไฟใตดินสาย 4 สถานี Myeongdong ทางออกที่ 3 ขึ้น
รถบัสหมายเลข 05
เวลาทําการ
วันอาทิตยถึงวันศุกร: 10:00-23:00 น.
วันเสาร: 10:00-24:00 น.
แลกบัตรไดถึงเวลา: 21:00 น. เขาชมรอบสุดทาย: 30 นาที
กอนเวลาปด

วิธีการเดินทาง
รถไฟใตดิน : 150 เมตรจากทางออกที่ 5 สถานีจงโน
(Jongno) รถไฟใตดินสาย 5
เวลาทําการ
เปดทุกวัน เวลา 09:00-20:30 น. (โปรดเดินทางมาถึงหนึ่ง
ชั่วโมงกอนเวลาปด)
โปรดทราบ: เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ บางโซนใน
พิพิธภัณฑอาจปดใหบริการตั้งแตวันที่ 10 กันยายน-31
ตุลาคม 2018 และ Dynamic Maze จะปดทําการตัง้ แตวันที่ 22
ตุลาคม-14 ธันวาคม 2018

TESEUM MUSEUM
พิพิธภัณฑตุกตาหมี TESEUM ใจกลางกรุงโซล โดย
แบงเปนโซนใหทานเยี่ยมชม และทานจะไดสัมผัสกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศเกาหลี

ราคา 300 บาท
วิธีการเดินทาง
ตั้งอยูที่ตึก IZN Building B1, 19 Jibong-ro, Jongno-gu,
Seoul รถไฟฟาใตดิน: สถานี Dongmyo (เสนทางหมายเลข
1 และ 6) ใชทางออก 6
เวลาทําการ เปดทุกวัน 08:00-19:00 น.
เปดใหเขาครั้งสุดทายเวลา 18:00 น

SAMSAM OO HANBOK RENTAL
บริการใหเชาชุดฮันบก ชุดประจําชาติของประเทศเกาหลี
ที่จะทําใหทานไดสรางความทรงจําสุดพิเศษ รวมถึงสิทธิ
พิเศษเฉพาะผูที่ใสชุดฮันบก จะไดสวนลดหรือเขาสถานที่ฟรี
บางแหง เชนพระราชวังเคียงบกคุง และอื่นๆ

ราคา 950 บาท
วิธีการเดินทาง
รถไฟใตดิน Anguk Station , ทางออก2 เดินอีก 10นาที
เวลาทําการ
09.00-18.00 น. (ปดทุกวันพุธ)
*หากนําชุดมาคืนหลัง 18.00 น. มีคาใชจา ยเพิ่ม 10,000 วอน/
ชั่วโมง

อัตราคาบริการ
เดือน

วันเดินทาง

ผูใหญพัก
2 ทาน

เด็กอายุต่ํากวา
12 ป

APR

28-29 APR

6 ,900.-

6 ,900.-

อัตรานีร้ วม
 คาโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
 คารถรับสง ตามรายการระบุ

 SM Dutyfree 10,000 won
 Running man + Poopoo land ticket
 T-Money
 บัตรเขาชม SBS Super concert admission (Ground floor)
 Jeonlanamdo Sightseeing
อัตรานีไ้ มรวม










คาทําหนังสือเดินทาง
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซา เขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)
คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว หรือยื่นวีซาเรงดวน ซึ่งบริษทั ฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเปนกรณีตาม
จริง
คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ คนขับรถทานละ 17,500 วอน/คน/ทิป หรือ 500 บาท / ทิป / ทาน
คาใชจายอันเนื่องมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีการบริการหักณ ที่จา ย 3% (ในกรณีที่ตองการขอใบเสร็จมี
ภาษี

หมายเหตุ












รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญ เดินทางไป และกลับพรอมคณะ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งกับ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนไี้ ดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย
และประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
บริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย
การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานัน้
เด็ก หมายถึง ผูที่มีอายุนอยกวา 12 ป
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

เงื่อนไขการใหบริการ
- จายคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 3 วันหลังการจอง
การยกเลิก






ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได**

