สนุกสนานไปกับสวนสนุกชื่ อดัง "เอเวอร์ แลนด์ "
ช้ อปปิ้ ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ
19.00 – 22.00 น.

(- / - / -)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการ
บิน เจจู แอร์ (7C) // อีสตาร์ เจ็ท (ZE) // จิน แอร์ (LJ) // ที’เวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
* ทางบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ะบุสายการบินในการออกเดินทาง
** กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องไม่เกิน 15-20 กิโลกรัม ตามสายการบินกาหนด
*** สายการบินต้นทุรต่า (LOW COST) ไม่มีบริ การเสิ ร์ฟอาหารบนเครื่ อง

วันที่ 2 สนามบินอินชอน – อินชอนไชน่ าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ

(- / L / D)

22.25 – 01.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________
05.40 – 09.10 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุ ณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่านเข้าชม อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิ ดขึ้นช่วงปี เดียวกับการเปิ ดท่าเรื ออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็ น
พื้นที่พิเศษให้กบั ชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ฉิง(Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมือง
จีน แต่ในปัจจุบนั ร้านส่วนใหญ่จะเป็ นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่ นปัจจุบนั ในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อ 3 แล้ว
แต่ก็ยงั เป็ นย่านที่ มีร้ านอาหารที่ มีกลิ่ นอายความเป็ นจี นอยู่มากที่ สุด แล้ว ย่านนี้ ย งั เป็ นไชน่ าทาวน์เพี ยงแห่ ง เดี ยวใน
เกาหลีดว้ ย
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรื อ ไก่ บาร์ บีควิ ผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน
นาไก่บาร์ บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารา
ดัดแปลงเป็ นทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวย และสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกัน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านเทพนิ ยาย ถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสี สัน
ให้หมู่บ ้านแสนจะธรรมดากลายเป็ น หมู่บ้านแห่ งเทพนิ ย าย มีนิยายโด่งดัง
หลายเรื่ อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปี เตอร์
แพน, อะลาดิ น กับ ตะเกี ย งวิ เศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่ บ้านแห่ ง นี้ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคักให้กบั หมู่บา้ น เพราะ
ในอดีตผูค้ นย้ายออกจากเมืองนี้ไปทางานในเมืองใหญ่กนั มากจนหมู่บา้ นเงียบเหงาลงไป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นาท่านสู่ ท่ าเรื อ
เฟอร์ รี่ ข้ ามฟาก เพื่ อ ข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่ โ ร
แมนติคอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว
เพื่ อ นๆ หนึ่ งในสถานที่ ถ่ า ยท าละครเกาหลี Winter

Love Song หรื อเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ าเพื่อสุ ขภาพ ผ่าน
ดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนาท่านกลับฝั่ง

คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองสาคัญอีกเมืองหนึ่งในเคียงคีโด ซึ่งอยูใ่ นเส้นทางรถใต้ดิน เชื่อมถึงกรุ งโซล
โดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งล้อมรอบบริ เวณเมืองซูวอน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุ กี้หม้ อไฟสไตล์ เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ ีหม้อไฟ
 พักที่ SUWON PACIFIC HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (SUWON)

วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซลทาวเวอร์ –
COSMETIC OUTLET – ตลาดทงแดมุน
(B / L / D)
เช้า

กลางวัน

บ่าย

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้น นาเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยูท่ ี่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อก เป็ น
วัดนิกายหิ นยาน เป็ นวัดเก่าแก่ ที่ต้งั อยูก่ ลางภูเขา ทาให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที่ลอ้ มรอบได้อย่างสวยงาม เมื่อเข้าไปยังไม่
ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรู ปไม้สลักขนาดใหญ่มากสี ทองอร่ าม ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของวัดนี้ เศียร
พระพุทธรู ปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยูบ่ นกองหิ นขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหิ นนี้จะดูเหมือนลาตัวของ
พระพุทธรู ป แต่ความจริ งแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรู ปที่นี่ได้รับการบันทึกลง กิน
เนสบุ๊ค ให้เป็ น “รู ปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก”
จากนนั้น นาท่านเรี ยนรู้การทากิมจิ เครื่ องเคียงคูค่ นเกาหลีมาช้านาน ณ โรงเรี ยนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรี ยนรู้
วัฒนธรรมการทากิมจิ เพลิดเพลินกับการทากิมจิ ... พร้อมทั้งสวม ชุดฮันบกซึ่ งเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก (กรุ ณาเตรี ยมกล้องของท่านไปเอง) และท่านยังสามารถนากิมจิ ฝี มือของท่านกลับไปเป็ นของฝาก
ได้อีกด้วย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยา่ งเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่
ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้ อนๆ สุ กกาลังดี แล้วตัดชิ้ นพอคา ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบ
ผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสี เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนั้นนาท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ซ่ ึ งถูกขนานนามว่า
ดิสนีย ์ แลนด์เกาหลี โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ท่านจะได้
นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไล
เกอร์ แฝดคู่แรกของโลก และ สนุ ก กับเครื่ อ งเล่นนานาชนิ ด
อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ ง
ก าลัง บานสะพรั่ งอวดสี สันเต็ม สวน (ทั้ง นี้ ข้ ึ น อยู่ก ับ สภาพอากาศ เดื อ นมี น าคม -

ค่า

เมษายน เป็ น สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอก กุห ลาบ, เดื อ นสิ ง หาคม - เดื อ นกันยายน
เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิ กายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิ จกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตร
เข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ จากนั้นนาท่านชมวิวกรุ งโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล และเป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
พร้ อมชมทัศนียภาพของกรุ งโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรื อท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
นาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่ องสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝาก
เป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ครี มน้ าแตก ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้ อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้า
ต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรี ตลอดคืน สิ นค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้
คือ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่ องกีฬา ฯลฯ
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ หรื อเนื้ อหมูสดหมักกับซอสและเครื่ องเทศจนได้ที่แล้วนามาใส่ บ น
กระทะผัดกับ กะหล่าปลีสดและวุน้ เส้นของเกาหลีมีน้ าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิ ร์ฟข้าวสวยและ
เครื่ องเคียงต่างๆ
 พักที่ GALAXY OR BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ3 ดาว (SEOUL)

วันที่ 4

ศูนย์ นา้ มันสน – ศูนย์ โสม – พระราชวังถ็อกซู กงุ – ดิวตรี้ฟรี – หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก
เมียงดง
(B / L / D)

เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้น นาท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้น นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ น
เวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจี นระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร และปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุ งหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด
เลือด เสริ มประสิ ทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกันมะเร็ ง
จากนั้นพาท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกงุ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในห้าพระราชวัง
ของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน
ซึ่ งเป็ นพี่ชายของกษัตริ ยซ์ องจอง ในยุคของกษัตริ ยโ์ กจอง ซึ่ งเป็ นกษัตริ ย์
องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่
ภายหลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปนในปี
ุ่
ค.ศ. 1907
พระองค์ทรงประทับอยูท่ ี่พระราชวังนี้จนสิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919
กษัตริ ยซ์ ุนจองซึ่ งเป็ นโอรส และเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายได้พระราชทานชื่อพระราชวังนี้ซ่ ึ งเรี ยกในปัจจุบนั ว่า ถ็อกซูกงุ
ซึ่ งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมัน่ คง

กลางวัน
บ่าย

ค่า

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม เป็ นอาหารบารุ ง สุ ขภาพ เสิ ร์ ฟในหม้อ ดินท่ามกลางน้ าซุ ป ที่
กาลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะสม
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋ า,
เครื่ องสาอาง, กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่าง
เต็มที่ จากนั้นเชิญท่านอิสระชม หมู่บา้ นโบราณบุคชอนฮันอก ซึ่ งในอดีตเป็ นหมู่บา้ นที่
มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก ๆ เพราะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปัจจุบนั
สองข้างทางคุณจะได้สมั ผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและบ้านเรื อนไว้เกือบจะสมบูรณ์
จากนั้นพาทุกท่านมาเดินช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อ
สยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร
ก้าวล้ านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับ สิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ
เสื้ อผ้า บุ รุ ษ -สตรี เครื่ องส าอางดัง ๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออี ก มายให้ ท่ า น
ได้เลือกซื้ อซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บิบมั บับ หรื อ ข้าวยาเกาหลี โดยอาหารชนิดนี้จะเสิ ร์ฟมาเป็ นชามข้าวสวยร้อน
โรยหน้าด้วยผักที่ผดั และปรุ งรสแล้ว และ น้ าพริ กนอกจากนี้ยงั นิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรื อไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หนั่ บาง
ๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน
 พักที่ GALAXY OR BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ3 ดาว (SEOUL)

วันที่ 5

ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM
ย่ านฮงอิก - ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพ (B / L / - )

เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของ
พันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก
ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้น นาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย
ข้อมือ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ
ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ท้งั คนเกาหลี และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเก็บรู ปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ ๆ กับฉาก 3 มิติ ทาให้การเดิน
ชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป

กลางวัน

บ่าย

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้ อม
จัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์ น้ าแข็ง และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่ออาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ ฟ ทักทาย
ลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู จิ ม ดัก เป็ นเมนู อ าหารเกาหลี พ้ื น เมื อ งดั้ง เดิ ม จิ ม ดัก จานใหญ่ น้ ี
ประกอบด้ว ยไก่ ชิ้นโต วุ้น เส้นเกาหลี น้ ี มีล ัก ษณะเป็ นเส้น แบนใหญ่ ๆ ทาจากมันฝรั่ ง ทาให้เหนี ย วนุ่ ม เป็ นพิ เศษผัด
คลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็ นชิ้นเล็กพอดีคา
รับรองต้องติดใจ
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ ย่านฮงอิก ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่ งฝั่งตรงข้ามของย่าน
นี้เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก นาท่านแวะ ซุปเปอร์ มาเก็ต ซื้ อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลต
หิ น ซี เรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรู ปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้าง
หน้าโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชชาติอินชอน
17.25 – 20.40 น. เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________
21.25 – 01.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

-

หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ จัดเฉพาะลูกค้าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รว่ มทัวร์ใ น
บางวัน ทางบริ ษทั จะคิ ดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความ
ประสงค์ทเี่ ป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คดิ ค่าบริการทีเ่ หมาะสม)
2. ในกรณีทลี่ ูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้า
ประเทศไทย จึงมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเปลีย่ นตั ๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทีท่ างประเทศนัน้ ๆ เรียกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่า ยที่
เกิดขึน้ ทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที นี่ งว่
ั ่ าง หรือตามวันเดินทางของตั ๋วเครือ่ งบิน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็ นผูพ้ จิ ารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่ างตรวจคนเข้าเมืองเรียก
เข้าไปสัมภาษณ์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ จิ ารณา และอยู่ในดุลพินจิ ของทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ทาง
บริษทั ทัวร์ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
4.เมนู อ าหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุไว้ใ นรายการ ทางบริษัทจะจัด เป็ นเมนู ตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ ,
มังสวิรตั ,ิ อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอืน่ ๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบทันทีตงั ้ แต่จองทัวร์

อัตราค่าบริการ ** ไม่ มีราคาตั๋วเด็ก ** จานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป
กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม –กันยายน 2561
2- 6 มิถนุ ายน 2561
6-10 มิถนุ ายน 2561
7-11 มิถนุ ายน 2561
8-12 มิถนุ ายน 2561
13-17 มิถนุ ายน 2561
14-18 มิถนุ ายน 2561
15-19 มิถนุ ายน 2561
20-24 มิถนุ ายน 2561
21-25 มิถนุ ายน 2561
22-26 มิถนุ ายน 2561
23-27 มิถนุ ายน 2561
27 มิถนุ ายน – 1 กรกฏาคม 2561

วิธีการชาระเงิน

ราคาค่ าทัวร์ ท่ านละ

พักเดีย่ วเพิม่

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

ชาระมัดจา ภายใน 2 วันทาการ

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพือ่ สารองทีน่ งั ่ (หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯขอเก็บค่ าทัวร์ทงั ้ หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบิ นกาหนดแต่ละเส้นทาง
(โหลดได้ ท่านละไม่เกิน … กิโลกรัม และไม่ เกิน 1 ใบ หรื อตามที่สายการบินกาหนด)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในราย
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ
ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิ ร์ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

 ค่าทิป พนักงานขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย ท่านละ 40,000 วอน หรื อ 1,200 บาทไทย

การยกเลิก และการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์ เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง หรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ
มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเรา
คานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)

- ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
- ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหาย
ในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั
หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวี
ซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจ
การควบคุมของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ น
ต้น
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การ เข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง

ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถ

เดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่
วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้

เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทาง
หลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋
เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด
และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้
ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็ นสาคัญ

