TAT NO.11/08049

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
ขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330300 จานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 น้ าหนั กกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้ อ
น้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่ งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครือ่ ง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

วันที่สอง

เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บา้ นพื้ นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์
อนุ สรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บา้ นเมดิเตอร์เรเนี่ยน
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมื องและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุ กท่ านสู่ สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ รถโค้ชพาท่านข้าม
ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ ที่ยาวกว่า
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
นาท่านเดินทางสู่เมืองอาซาน พาชม ถนนอุโมงค์แปะก๊วย สีเหลืองอร่ามบนถนนเลียบคลอง
เคียวกีชอน ถนนที่ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นถนนสายโรแมนติคอีกแห่งหนึ่ งของเกาหลี เมื่ออากาศเริ่มเย็นลง
ต้นแป๊ ะก๊วยที่เคยมีใบสีเขียวจะเปลี่ยนสี กลายเป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้สีเหลืองสวยงามคล้ายภาพวาด

02.40 น.
10.05 น.

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

บริเวณริมคลองจะเต็มไปต้นแปะก๊วยเรียงรายไปตามทาง ด้วยระยะทางยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร
ตลอดทางเดินยังมีมา้ นัง่ ไว้สาหรับพักผ่อน และยังมีจกั รยานให้ปั่นอีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง หมู่ บ ้า นพื้ นเมื อ งโออั ม -ริ (OEAM-RI FOLK VILLAGE)
หมู่บ า้ นพื้ นเมื องที่ ยงั คงได้รับการอนุ รักษ์ ไว้เป็ นอย่างดี โดยในหมู่บ า้ นพื้ นเมื องโออัม -ริน้ั น
ยังคงมี บา้ นหลายหลังที่ รักษารูปแบบบ้านโบราณไว้ ตรงกันข้ามจะเป็ นทัศนี ยภาพชนบทอัน
สวยงาม ซึ่งจะมองเห็นบ้านแปดสิบหกหลังที่ ปลูกเรียงรายอยู่เคียงข้างกัน เดิมเป็ นที่ อยู่อาศัย
ของชนชั้นสูง และบ้านหลังคาจากอันเก่าครา่ คร่าทั้งหมดจะถูกห้อมล้อมด้วยลาธาร บริเวณ
ทางเข้าหมู่บา้ นจะมีศาลเจ้า และโรงสีขา้ วที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้ให้อยูใ่ นสภาพดี

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สถานนายพล อีซุนซิน (CHUNGMUGONG YI
SUNSIN MEMOTIAL MUSEUM) แม่ทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศ์โชซอนที่ชาวเกาหลียกย่อง
เป็ นอย่างมากว่าเป็ นวีรบุ รุษในประวัติศาสตร์ ภายในมี ภาพยนตร์การ์ตูนสั้น 4 มิติ เกี่ยวกับ
เรื่องราวของท่านนายพล ขณะนาทัพเรือเข้าสูก้ บั กองทัพเรือของญี่ปุ่นอย่างกล้าหาญ แม้จะเป็ น
ภาษาเกาหลี ตลอดเรื่ อง แต่ก็ สามารถเข้าใจเรื่ องราวได้ไม่ ยาก หากชมพิ พิธภัณ ฑ์เสร็จแล้ว
อยากเข้าไปสักการะดวงวิญญาณของท่านนายพล สามารถเดินลอดซุม้ ประตูเข้าไปภายในได้
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางต่ อ ไปยัง หมู่ บ า้ นเมดิ เตอร์เรเนี่ ยน (MEDITERRANEAN VILLAGE)
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตน้ แบบมาจากเมืองซานโตรินีของประเทศกรีซ ตัวอาคารมีผนั งสีขาว และ
หลังคาสีน้ าเงิน ตรอกซอกซอยได้รบั การตกแต่งในแบบเรียบง่าย และผนั งจะเป็ นอิฐธรรมดาๆ
ท่ านสามารถเดิ นชมตึ กรามบ้านช่องสไตล์เมดิ เตอร์เรเนี่ ยนได้ในบรรยากาศสบายๆ ทาให้
ความรูส้ ึกเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองซานโตรีนี อาคารส่วนใหญ่จะเป็ นร้านกาแฟ ร้านช้อปปิ้ งงาน
ฝี มือ ร้านอาหาร ร้านค้าทัว่ ไป และเกสต์เฮาส์ ส่วนช่วงกลางคืนจะมีการเปิ ดโคมไฟที่ประดับ
ประดาอยูท่ วั ่ ทุกมุมถนน

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี
JM HOTEL / NEW M SUWON / SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

โรงเรียนสอนทากิมจิ + ใส่ชุดประจาชาติฮนั บก - สวนสนุก EVERLAND
สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านไปเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทากิมจิ อาหาร
เกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผัก
ต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุ กมื้ อ และยังนาไป
ปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะ
มีรสเผ็ ด และเปรี้ ยว นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุดประจาชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติ
ของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนสนุ ก เอเวอร์แ ลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ ก
กลางแจ้งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ ถู ก ขนานนามว่า เป็ น ดิ ส นี ย แ์ ลนด์แ ห่ ง เกาหลี ใต้ ตั้ง อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือ
ดิ น แดนแห่ งเทพนิ ยาย และสนุ ก กับ เครื่ อ งเล่ น นานาชนิ ด ไม่ ว่า จะเป็ น รถไฟเหาะตี ลัง กา
(Rolling X-Train) เฮอร์ริ เคน (Double Rock Spin) เรื อ เหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure)
และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมี
สวนดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุด์ อกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั
สภาพอากาศ) ด้วยสีสนั ที่ สดของดอกไม้แต่ละชนิ ด จึงได้รบั ความนิ ยมอย่างมาก นั กท่องเที่ ยว
ที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวมทั้ง
ยัง มี ก ารจัด เทศกาลในแต่ ล ะเดื อ น อาทิ เช่ น ในฤดู ใ บไม้ร่ ว ง ประมาณเดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน
(Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็ นผี มา
เดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย

เช้า

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
จากนั้ นนาท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุ นไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง มี
สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ลดและป้องกันมะเร็ง
จากนั้ นนาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อป
ชาวไทย เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นส
กินแคร์บารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ
อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

จากนั้ น นาท่ านไปยัง หนึ่ งในทาวเวอร์ที่ มี วิวที่ ส วยที่ สุดใน
เอเชี ย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บ นภูเขา
นัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ
236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน ไม่ว่าจะ
เป็ นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงั ได้รบั
ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนั กท่องเที่ยวและคู่รกั ชาวเกาหลี
เพราะเป็ นจุดชมวิวที่ มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล และบริเวณ
รอบๆ แบบพาโนราม่า นั บเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติ
กแห่งหนึ่ งที่ คู่รัก ทุ ก คู่ไม่ ควรพลาด นอกจากนี้ ยังมี ไฮไลท์
สาคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน
คื อ สถานที่ ค ล้อ งกุ ญ แจชื่ อ ดั ง Love Key Ceremony ที่ มี
ความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาว
ไปตลอดกาล **ราคาทั ว ร์น้ ี ไม่ ร วมกุ ญ แจและค่ า ขึ้ น
ลิฟท์**

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น
พักที่

วันที่สี่
เช้า

บริการอาหารเย็น (5) เมนู บุ ฟ เฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับท่ านที่ ชื่ น ชอบอาหารทะเลเป็ น
พิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

น้ ามันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกาแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่ านเรี ยนรูก้ ารทาผลิตภัณ ฑ์ที่สกัดจาก น้ ามันสนเข็ม แดง (RED PINE) มี สรรพคุ ณ ช่วย
บารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง พระราชวั ง ถ็ อ กซู กุ ง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5
พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคาร

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

สไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่ง
สวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธี
เปลี่ยนเวรยามประจาวัน ซึ่งในหนึ่ งวันนั้ นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง
14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น.

***หมายเหตุ : กรณี ที่พ ระราชวังถ็ อกซู กุงไม่ เปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ป รับ
รายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อกกุง*** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวัง
ลาดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า
พระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่พานักของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงาม
บางส่ ว นของพระราชวัง ได้แ ก่ พระต าหนั ก INJEONGJEON พระต าหนั ก DAEJOJEON พระ
ตาหนัก SEONJEONGJEON และพระตาหนัก NAKSEONJAE

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

นอกจากนี้ ยังมีอีกไฮไลท์ที่สาคัญของพระราชวังแห่งนี้ คือ ถนนเลียบกาแพงหิน (STONEWALL
STREET ROAD) ซึ่ งรูจ
้ กั กันดีในชื่อ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซูกงุ -ทลดัม มักมีผูน้ ิ ยมไปเดิน
เล่นพักผ่อนชื่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พร้อมกับเดินชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ ปลูก
เรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโค้งของ
ถนน ขนานกับแนวกาแพงหินสีน้ าตาลเทาสวยงาม ทาให้ถนนเส้นนี้ มีเสน่ ห์ และมีเอกลักษณ์ใน
ตัวเป็ นอย่างมาก ถนนที่สวยงามแห่งนี้ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็ นถนนเส้นที่โร
แมนติ กแห่งหนึ่ งในโซล และยังเป็ นสถานที่ ยอดนิ ยมสาหรับการเดิ น เล่นในฤดูใบไม้ร่วง ใบ
แปะก๊วยสีเหลืองที่เรียงรายเลียบกาแพงไปนั้น ยิง่ เพิ่มบรรยากาศให้โรแมนติกมากขึ้ นไปอีก

กลางวัน

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับ แข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหาร และยา
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

จากนั้นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY)
แดนเกาหลี เป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับ
ตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้ นนาท่ านเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่ รา้ นค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่
ที่ สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดย
ชั้น ใต้ดิน จะเป็ นสิ นค้าแบรนด์ห รู และเครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ อาทิ เช่น PRADA, DIOR, LOUIS
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ น
ต้น ในส่ ว นของชั้น ที่ 1 เป็ นช็ อ ป CHANNEL และนาฬิ ก าดัง หลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่ น
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ น ต้ น ชั้ น 2 เป็ น ช็ อ ป MCM ชั้ น ที่ 3 เป็ น โซ น
เครื่ อ งส าอางค์ห ลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ ว่าจะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE,
L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต้น
ชั้น 4 จะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์
ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า
น้ าหอม เครื่องสาอางค์ท้งั แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิ ล ปิ นเกาหลี หรื อ อะไรที่ วั ย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที่ ต ลาดนี้ อาทิ เ ช่ น ร้า น
เครื่องสาอางค์คท์ ี่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสาอางค์คจ์ ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดงั อย่างร้าน MBC MART ก็มี
รองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง ให้เลื อ กมากมาย อาทิ เช่ น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE,
VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต้น
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

ในส่วนของอาหารข้างทางที่ ฮอทฮิ ตไม่แพ้กนั อย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ ด (MYEONG-DONG
STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอยเชลล์ย่างตัว
ใหญ่อบน่ ากิน ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์ตวั ใหญ่ๆ
ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าว
ที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ ดสไตล์เกาหลี เมนู นี้มีอยู่เกือบทุ กซอกทุ กมุมที่ในตลาด
เมียงดง บะหมี่ดาจาจังมยอน หนึ่ งในเมนู สุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่สเ์ กาหลี มันฝรัง่ เกลียวทอด
กรอบเสี ยบไม้ พบเห็ น ได้ทัว่ ไปในเมื อ งไทย แต่ ของที่ นี่ จ ะมี ไส้ก รอกเพิ่ ม เข้า มาอี ก หนึ่ งชั้น
ปลาหมึ กยักษ์ ทอดกรอบ เสี ยบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลื อ เป็ นต้น แต่ห ากคนที่ ชอบของ
หวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า (8) เมนูอูดง้
นาท่ านแวะซื้ อของฝากที่ ซุ ปเปอร์มาร์เก็ ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชา
โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมี กิม จิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

11.20 น.
15.10 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


*** สำคัญมำกโปรดอ่ำน ***
ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภำยใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่ อนทำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำที่ทุกครั้ง
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
มิเช่ นนั้น ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

***หมำยเหตุ***
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตำมควำมเหมำะสม
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนกำรเดินทำงเท่ ำนั้น ไม่ เช่ นนั้น ทำงบริษทั จะไม่ คนื มัดจำไม่ ว่ำ
ด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพรำะทำงบริษทั ได้ ทำกำรจ่ ำยค่ ำตั๋วกับกำรสำยกำรบินเรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่ำนข้ อควำมให้
ถี่ถ้วน ก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง
ข้ อควำมสำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมี ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในการเปลี่ ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึ งค่าบริ การอื่ นๆที่เกิ ดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ ท างประเทศนั้น ๆเรี ยกเก็ บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ น จะไม่ รับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศเกาหลี ใต้และสายการบิ นเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA THREE COLOR LEAVES ซูวอน - โซล – โซล
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

ราคา

ราคา

พัก

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561 (CLOSED)
09 – 13 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561 (CLOSED)
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561 (CLOSED)
24 – 28 ตุลาคม 2561 (CLOSED)
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561 (CLOSED)
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 (CLOSED)
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2561 (CLOSED)
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561 (CLOSED)

ห้องละ
2-3 ท่าน
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
19,999
18,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
19,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

จอยแลนด์ เด็กอายุไม่เกิน
(ไม่รวมตั ๋ว)
2 ขวบ
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900

เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 (CLOSED)
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
(CLOSED)
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
(CLOSED)
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
(CLOSED)
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561

17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999

7,900
7,900

5,900
5,900

7,900

5,900

7,900

5,900

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561

16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้ ชาระ
ให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิ เสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ องเพิ่มจากราคา
ค่ าทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรื อกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
2. หากมีเพื่ อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ ยวระหว่างท่องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญ หาต่างๆ
ตลอดจนข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนาไป
ยังประเทศนันๆ
้ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง ผลประโยชน์
ลูกค้ าเป็ นหลัก

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

4. ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุดท้ ายช่างภาพ
จะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซื ้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
5. ทัวร์ ครัง้ นีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่ คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้ านช้ อปปิ ้ง เช่น น ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
อัต-รำค่กำาหนดการเดิ
บริกำรนี้รวมนทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์ เน็ต
, ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณำสอบถำมจำกหัวหน้ ำทัวร์ ก่อนกำรใช้
บริกำร)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 40,000 วอน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
เอกสำรประกอบในกำรยืน่ วีซ่ำ
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขกำรชำระค่ ำบริกำร
1. นักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องชำระเงินมัดจำเป็ นเงินจำนวน 10,000 บำทต่ อท่ ำน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

 กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ ำบริกำรดังนี้
2.1 ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ 30 วันเท่ำนั้น คืนเงินค่ ำบริกำรร้ อยละ 100 ของค่ ำบริกำรทีช่ ำระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ 15 วัน คืนเงินค่ ำบริกำรร้ อยละ 50 ของเงินค่ ำบริกำร
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทำงน้ อยกว่ำ 15 วัน ไม่ คืนเงินค่ ำบริกำรทีช่ ำระแล้ วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3 การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4 การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอืน่ ๆ
5.1 ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
5.2 ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
5.3 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
5.4 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดิ นทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

5.5 ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึ งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
5.6 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่ มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
5.7 อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
5.8 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
 กรุ ณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนด
จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

