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จุดเด่นโปรแกรมของเรา (APR’16)
1. เทีย่ วอุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน หรือ ทีเ่ รียกว่ า สวิสเซอร์ แลนด์ เกาหลี
2. สวนสนุก EVERLAND + สอนทํากิมจิ + ใส่ ชุดฮันบก
3. ถ่ ายรู ป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพธิ ภัณฑ์

ICE MUSEUM

4. เดินช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสํ าอาง COSMETIC CENTER
5. ชมโชว์ FANTA STICK สุ ดมันส์
6. ชมดอกซากุระ ** ขึน
้ อยู่กบั สภาพอากาศ**

กาหนดการเดินทาง : เมษายน 2559 (ใบไม้ผลิ) ราคาเริ่มต้ น 17,900.
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

(-/-/-)

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์ P ประตูทางเข้ าเบอร์ 7-8 สายการบิน
จินแอร์ (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

วันที่ 2

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา

(-/L/D)

01.00 น. บินลัดฟ้ าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (บริการชุดขนมปังและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
08.00 น. ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านสู่ ท่ าเรือเฟอร์ รี่ข้ามฟาก
เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆหนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละคร
เกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิ มีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนือของ
แม่น้ าํ ฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรื อคาราวะสุ สานนาย
พลนามิ และสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ าเพื่อสุ ขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่
ม้านัง่ ข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สตั ว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด
กวาง ได้เวลาสมควรนําท่านกลับมายังฝั่ง
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดย
นําไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหลํ่า ต้นกระเทียม ตกหรื อข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคล้าทุก
อย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนําข้าวสวยและสาหร่ าย แห้งมาผัดรวมกัน
เป็ นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่ อย และนํ้าซุป)
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติซ อรัคซาน หรื อ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็ นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง
354 ตารางกิโลเมตร จัดได้วา่ เป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซ่ ึ งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัม
ซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่ง
นี้จะเปลี่ยนเป็ นสี แดงสี ทองทัว่ ทั้งหุบเขา จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติซ อรัคซาน ถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรี ยห์ มี
เสี้ ยวพระจันทร์ ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นภูเขาสี่ ฤดู เขาโซรัคหรื อภูเขา
หิ มะตั้งอยูใ่ จกลางภูเขาแทแบคซึ่ งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายนํ้า ทะเลสาบ
หิ นรู ปร่ างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง (โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน มีนาคม –
เมษายน ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซากุระ) พร้อมนมัสการพระพุทธรู ปปรางสมาธิ องค์มหึ มาตั้งอยูก่ ลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวด
อ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณ
วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัย
อาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยูภ่ ายใน (ไม่รวมค่าเคเบิ้ลคาร์)
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู สุ ก้ ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุ ก้ ีหม้อไฟ
 พักที่ SORAK PARK HOTEL หรือ SORAK KUMHO RESORT หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
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วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

บ่ าย

คํ่า

ซอรัคซาน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทํากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล ทาวเวอร์ –
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ – ไอซ์ มิวเซี่ยม – ย่ านฮงอิก
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองยงอิน นําท่านสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพื่อให้ท่านเรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทํากิมจิให้ท่านได้สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการทํากิมจิพร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกและท่านยังสามารถ
นํากิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย จากนั้น เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึ่ งถูกขนานนามว่า ดิสนีย ์
แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา ท่านจะ
ได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และ
เสื อดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ ง
กําลังบานสะพรั่งอวดสี สนั เต็มสวน (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป
, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ , เดือนสิ งหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่ , เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จาํ กัดจํานวนรอบ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ น
การหมักจนได้ที่ นํามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุ กกําลังดี แล้วตัดชิ้นพอคํา รับประทานกับซอส , กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบ
ผักกาดหอมสดห่อเป็ นคําๆ คล้ายเมี่ยงคํา แกล้มด้วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสี เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโซล นําท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุ งโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon”
“Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี ” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่
สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุ งโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อได้ (อิสระตามอัธยาศัย ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ชมวิว )
จากนั้นนําท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ท้ งั คน
เกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรู ปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ ๆ กับฉากสามมิติ ทําให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะ
ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป นําท่านชม ICE MUSEUM เมืองนํ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักนํ้าแข็งกว่า 50
ชิ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาํ ลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นนํ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ด้วยสไลเดอร์น้ าํ แข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลาก
กวางรู ดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สํารวจบ้านนํ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง ชมวิว
จากบนกําแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทําจากนํ้าแข็ง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่ ง
เป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่ งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ ต๋ นุ โสม เป็ นอาหารบํารุ งสุ ขภาพ เสิ ร์ฟในหม้อดินท่ามกลางนํ้าซุปที่กาํ ลังเดือด
พล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ
 พักที่ CO-OP HOTEL / DIAMANT HOTEL / CIEL HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
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วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตีฟ้ รี – คอสเมติก – ชมโชว์ – เมียงดง

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านรู ้จกั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใช้เพื่อสุ ขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2 ,000
ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่ วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง และเร็ วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก
ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาํ หรับผูท้ ี่คาํ นึงถึงสุ ขภาพในปัจจุบนั
จากนั้น ผ่ านชม บลูเฮ้ าส์ ทําเนียบ
ประธานาธิ บดีของเกาหลีใต้ (ระหว่ างรถแล่ นผ่ านไม่ อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรือวีดโี อใดๆ ทั้งสิ้น) นําท่ านผ่ านชม อนุสาวรีย์รูป
นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกรและวงเวียนนํ้าพุนบั เป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่
ดีที่สุดของกรุ งโซล นําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ งเป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีต
กว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถกู ทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึด
ครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของ กษัตริ ยป์ ัจจุบนั ได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นงั่ ที่เคยถูก
ทําลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบั พลับพรากลางนํ้า “เคียงเฮวรู ”ที่ซ่ ึ งเคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสร
สันนิบาตต่าง ๆ สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิ ดัก ไก่ ผดั กับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
นําท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,เครื่ องสําอางค์ ,กระเป๋ า,กล้อง
ถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่ ***หากมีเวลาพาท่ านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่ ง
เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนา และบูรณะคลอง
แห่งนี้ข้ ึนมาใหม่ ทําให้กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ าํ ใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กาํ ลัง
แหวกว่ายไปมา ปัจจุบนั โครงการชองเกชองได้กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี
นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามคํ่าคืนจะเต็มไปด้วยแสงสี สวยงามน่าชม จากนั้น นํา
ท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่ องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของ
ที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS, ครี มนํ้าแตก ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้นนําท่านชม แฟนต้ าสติก๊ โชว์ (FANTA STICK SHOW) แฟนต้าสติ๊กถือเป็ นโชว์นอ้ งใหม่จากประเทศเกาหลี ที่ได้รับ
ความนิยมจากผูช้ มอย่างล้นหลาม โดยเป็ นการแสดงที่มีเป้ าหมาย เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน
ละครเพลง The Musical ที่ไร้บทพูด แต่ใช้ความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อย่างเช่น
การเต้นบีบอย การเล่นเครื่ องดนตรี แบบดั้งเดิมของเกาหลี การแต้นอะโครบาติกหรื อการเต้นในแบบผาดโผน เป็ นต้น เป็ นตัว
ถ่ายทอดเรื่ องราวของบทละคร (หรือเป็ นโชว์ อนื่ ๆ ที่ทางแลนด์ ประเทศเกาหลีจะจัดให้ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกชมโชว์ )
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูบีบิมบัพ (ข้ าวยําเกาหลี) + ชาบูชาบู
นําท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลี
เป็ นอย่างไร ก้าวลํ้านําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่ องสําอางดังๆ
อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
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 พักที่ CO-OP HOTEL / DIAMANT HOTEL / CIEL HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 5

ฮ็อกเกตนามู – ร้ านสมุนไพรนํา้ มันสน – โรงงานสาหร่ าย – พลอยอเมทีส –
ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพฯ

(B/L/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนําท่าน
เยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํา้ มันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นเข้าชม โรงงานสาหร่ าย ซึ่ งจะมีการจัดแสดงขึ้นตอนการปลูกสาหร่ าย จนถึงกระบวนการแปร
รู ปให้ชม ภายในห้องขนาดย่อย ท่านสามารถเลือกซื้ อสาหร่ ายเป็ นของฝากได้อีกด้วย แวะ ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนําโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เที่ยง
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบลูโกกิ
บ่ าย เตรี ยมตัวกลับกรุ งเทพ
นําท่านแวะ ซุ ปเปอร์ มาเก็ต ซื้ อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิ น
ซี เรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม
เครื่ องสําอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น
19.30 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001 (บริ การอาหารพร้อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
--------

หมายเหตุ
1. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็ นเหตุผล
ที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะคืนค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน
2. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็ นโปรแกรมที่จะต้องลงร้านช้อปปิ้ งของทางรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล
ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กบั ทางร้านค้า ร้านละ 150 USD/ท่าน
3. กรณี กรุ๊ ปที่เดินทาง เป็ นกรุ๊ ปดูงาน หรื อ กรุ๊ ปนักศึกษา ซึ่ งไม่ได้มีการแจ้งมากับทางบริ ษทั ฯ ไว้ก่อนทําการจองทัวร์ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ดาํ เนินการเก็บเงินเพิ่มกับทางลูกค้าโดยตรงที่เกาหลีทนั ที
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริ ษทั จะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ ,
มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรื อแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีต้ งั แต่จองทัวร์

11 / 08049

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก **
หากจํานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 25 ท่าน ทางบริษัทขอเลือ่ นการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3

เด็กตํ่ากว่ า 12 ปี

ท่ าน/ห้ อง)
(ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน +
เด็ก 1 ท่ าน)

(เสริมเตียง + ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ยว

หรือ

(จ่ ายเพิม่ )

(ไม่ เสริมเตียง + ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

เดือนเมษายน

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11,
8-12, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23,
20-24, 21-25,22-26, 23-27, 24-28,
25-29, 26-30

16,900

12-16, 13-17 (สงกรานต์)

26,900

10-14, 11-15, 14-18, 15-19,
27- 1 พ.ค ,28 -2 พ.ค, 29 -3 พ.ค, 30 - 4 พ.ค,

18,900

5,000.-

** เด็ก คือ อายุตํ่ากว่ า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก **

อัตรานีร้ วม
 ค่ าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้ นทางตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่านํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่ เกิน 15 กิโลกรัมเท่ านั้น) โหลดใต้ เครื่องบิน ถือขึน้
เครื่องได้ 12 กิโลกรัม และส่ วนเกินคิดกิโลกรัมละ 550 บาท
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สําหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิ ร์ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลกู ค้าต้องการใบกํากับภาษี)
 ค่าปรับ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ค่ าทิป จํานวน 25,000 วอน กรุณายืน่ ค่ าทิปให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ที่สนามบิน (วันแรก)
วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่ านละ 5,000 บาท (ช่ วงเทศกาล 10,000 บาท)
 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ ดินทาง (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น
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เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสําคัญ
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทาง
ต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทาง
ตัวแทนบริ ษทั ฯจะทําหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่ งผลทําให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ หรื อสายการบินแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู ้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขา
กลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ

