วันแรก
20.00 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI
AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้ น
เครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดิ นทาง) สายการบิ น THAI AIRWAYS จัดที่ นั่งแบบ 3-3-3
น้ าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็ คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครือ่ ง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

23.30 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง

ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – ฮานิลาเวนเดอร์ฟาร์ม
วันนักซานซา
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุ ลกากรแล้ว ขอต้อนรับ ทุ ก ท่ านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลี ใต้ รถโค้ชนาทุ กท่ านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42
กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
ออกเดิ น ทางไปยัง สะพานแขวนมาจั ง โฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU)
สะพานแขวนแห่งนี้ เพิ่งเปิ ดใหม่ได้ไม่นาน ยังไม่เป็ นที่รูจ้ กั ในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินเท้า
เข้าไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยูต่ รงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมี
ร้านกาแฟไว้คอยบริ ก ารส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยากนั ่งจิบ กาแฟ รับ ลมเย็น ๆที่ โชยมาจาก

06.55 น.

ทะเลสาบ ขวามื อ ของร้า นกาแฟจะเป็ นทางเดิ น ลงไปยัง สะพาน ตรงคอสะพานทั้ ง สองฝั ่ ง
ด้านซ้ายและขวา มีจุดให้ยนื ถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วนใหญ่มีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด
ตัวสะพานยาว 220 เมตร ถื อว่ายาวที่ สุดในบรรดาสะพานแขวนในประเทศเกาหลี พื้ นตรง
กลางสะพานฝั ่ ง นึ ง จะเป็ นพื้ นกระจกใสยาว
ประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผื นน้ า
สีครามด้านล่างได้ นอกจากชมวิวบนสะพาน
แล้ว ด้านล่ างจะมี ส ะพานไม้เป็ นทางยาวให้
เดิ น ชมธรรมชาติ ลัดเลาะริม ฝั ่งทะเลสาบอี ก
ด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ทัคคาลบี อาหารเลื่ องชื่ อ
แห่ งเมื องซุนซอน นาไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผัก
ต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี

ออกเดินทางต่อไปยัง ฮานิ ลาเวนเดอร์ฟ าร์ม (HANI LAVENDER FARM) ชมทุ่งลาเวนเดอร์สี
ม่วงบานสะพรัง่ หอมฟุ้งไปทั้งเขา พบกับเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ปลายฤดูใบไม้ผลิ GOSEONG
LAVENDER FESTIVAL จัดขึ้ นช่วงต้นถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี พื้ นที่ที่ใช้จดั งานจะถูกปก
คลุ ม ไปด้ว ยดอกลาเวนเดอร์ม ากมายกลายเป็ นทุ่ ง สี ม่ ว งสวยงามตา ส าหรับ เทศกาลนี้ มี
นั กท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี และต่างชาติเข้าร่วมมากมาย นอกจากจะไปถ่ายรูปทุ่งลาเวนเดอร์

สวยๆ ภายในงานยังมีการจัดนิ ทรรศการงานแสดงแกลอรี่รูปภาพ การประกวดภาพถ่าย การ
แสดงต่างๆ คอนเสิรต์ ดนตรีคลาสสิก และมีการจับรางวัลต่างๆ ภายในงาน

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกลาเวนเดอร์จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 1-21 มิถนุ ายน 2561 หากไม่
สามารถไปชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่ีเมืองโกซองได้ หรือทางสถานที่ยกเลิกงานเทศกาล จะ
ไม่มีโปรแกรมไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทัวร์ ทดแทน >>>
THE GARDEN OF THE MORNING CLAM ***
นาท่านไปยัง วัดนักซานซา (NAKSANSA TEMPLE) วัดพุทธเก่าแก่ที่อยูท่ างเหนื อของชายหาด
นั กซานประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้ นตั้งแต่ยุคซิ ลล่า (SILLA) ภายในมีหอคอยหินสูง 7 ชั้น
ก่อนจะถึงเขตวัดจะต้องผ่านทางประตูโบราณที่ชื่อว่า อึลจิมลั และ ฮยองเยมัล จะเห็นกาแพงหิน
แบบโบราณ ทาจากไม้ไผ่สีเข้มและดิ นสีน้ าตาล มีจุดชมวิวอยูท่ ี่ศาลายูอีซางแดสร้างอยู่ริมหน้า
ผาที่ หนั หน้าออกทะเล และที่ จุดสูงสุ ดของเนิ นเขาจะมีรูปปั้ นหินเจ้าแม่กวนอิมที่ ใหญ่ ที่สุดใน
เกาหลี

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ ีหม้อไฟสไตล์
เกาหลี อาหารพื้ น เมื องของเกาหลี ลั กษณะคล้ายสุ ก้ ี
หม้อไฟ

พักที่

LAKE OCEAN HOTEL / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองที่ อ าศัย ภู มิ ปั ญ ญาก้น ครัว ของชาวเกาหลี ด้ว ยการ
หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว
ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังนาไป
ปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมี
มากกว่า 187 ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และ
มีกลิ่นแรง นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ชุดฮันบก ซึ่งเป็ น
ชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ออกเดินทางไปยัง สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทุกคนจะได้ท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย สนุ กกับเครื่อง
เล่นนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น รถไฟเหาะตี ลังกา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock
Spin), เรื อ เหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และไฮไลค์ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ข องสวนสนุ ก แห่ ง นี้
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวด
สีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุด์ อกไม้ไปตามฤดูกาล
ในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลใน
แต่ละเดื อน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูรอ้ น ประมาณเดื อนมิ ถุนายน - สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิ ลลี่

หลากสี สัน ยังไม่ ห มดแค่น้ั น ในช่วงเดื อ นนี้ จะมี เทศกาลคลายร้อ นไปกับ สายน้ า (Summer
Splash) เป็ นต้น

กลางวัน

บริการอาหาร (4) เมนู พอร์คคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี
ต้นตารับอาหารเลื่ องชื่ อของประเทศเกาหลีใต้ หมูย่างที่
ผ่านการหมักจนได้ท่ี แล้วนามาย่างบนเตาร้อนๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่รา้ นเครื่องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่านได้ เลือกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ ระลึก ซึ่งราคาถูกกว่าที่ เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
พบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มี วิวที่สวยที่สุดใน
เอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)
ตั้ง อยู่บ นภู เขานั ม ซานใจกลางกรุ งโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7
เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน
ซึ่ งยังคงได้รับ ความนิ ย มเสมอมา ทั้งจาก
นั ก ท่ องเที่ ยวและคู่ รักชาวเกาหลี ไม่ ว่าจะ
เป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ
ฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า
นับเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของ

กรุงโซลที่ นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงคือ สถานที่คล้อง
กุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่ มีความเชื่อว่า คู่รกั ที่ มาคล้องกุญแจที่ นี่จะมีความรักที่ ยืน
ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

เย็น

บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไก่ตุ๋นซีอ๊ ิ วผัดวุน้ เส้น โดย
จะนาไก่ติดกระดูก วุน้ เส้นเกาหลี แครอท มันฝรั่ง พริก และ
ซีอ๊ ิวดาผัด และตุน๋ รวมกันจนได้รสชาติกลมกล่อม

พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก
ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
พาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ชว่ ยเสริมความ
แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง โดยส่วนรวมมี
สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ลด และป้ องกันมะเร็ง

เช้า

นาท่ านเรียนรูก้ ารทาผลิ ตภัณ ฑ์ที่สกัดจาก น้ ามัน สนเข็มแดง (RED PINE) มี สรรพคุ ณ ช่วย
บารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
อี ก หนึ่ ง แลนด์ ม าร์ค ที่ ไ ม่ ค วรพลาดเมื่ อ มา
เกาหลี ชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังเคียง
บ ก กุ ง ( GYEONGBOKGUNG PALACE)
พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงโซล คาว่า "เคียงบกกุง" ในภาษา

เกาหลี แปลว่า พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้ เป็ นภูเขาพูกกั ซาน
ทาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก จึงถูกเรียกว่าเป็ น ‘พระราชวังทิศเหนื อ’ เนื่ องจากอยูค่ ่อน
ไปทางเหนื อ เมื่ อ เที ย บกับ พระราชวัง อื่ น ๆ ได้แ ก่ พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (พระราชวัง ทิ ศ
ตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุ ยกุง (พระราชวังทิ ศตะวันตก) มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา
พระราชวังโบราณทั้งหมด 5 แห่งที่ยงั คงรักษาไว้ เรียกได้ว่าเป็ น The Grand Palace ของเกาหลี
ใต้เลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน
พิเศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพื่อเก็บภาพไว้เป็ นความ
ทรงจาดีๆสาหรับทริปเกาหลีของทุกคน **ราคาทัวร์น้ ี รวมค่าเช่าชุดฮันบกแล้ว **
*** หมายเหตุ... กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิ ดทาการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทดแทน เป็ น พระราชวังชางด็อกกุง ***
นาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ ห์
เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม ซุปสูตรเด็ดบารุง
ร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

นาท่ านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย อาทิ เช่น
นาฬิกา แว่นตา เครื่องสาอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้ น น าท่ า นช้อ ปปิ้ งที่ ตลาดเมี ย งดง (MYEOUNG-DONG MARKET) หรื อ สยามสแควร์
เกาหลี ที่ตลาดแหง่นี้จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง
และโลคอลแบรนด์ รวมถึ งซี ดีเพลง รูป ดารา และศิ ล ปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่ วัยรุ่นต้องการก็
สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ เลยทีเดียว อาทิเช่น ร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น

ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้ หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ซึ่งไม่ได้มีเพียง
แค่ ร ้า นเดี ย วเท่ า นั้ น ในส่ ว นของอาหารข้า งทางที่ ฮ อทฮิ ต ไม่ แ พ้กั น อย่ า งโซนสตรี ท ฟู้ ด
(MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย แต่หากคน
ที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้

ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)
นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขา
ที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามา
รับ ประทานเพื่ อช่วยดู แลตับ ให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกัน โรคตับแข็ง ไม่ถู กทาลายจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้ นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน
เกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สี

เช้า

ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้
ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

บริการอาหาร (9) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนาหมูลงในกระทะพร้อมนา้ ซุปปรุง
รส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย

เดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (HONGDAE STREET) เป็ นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก
มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็ นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้ นที่ของถนนปิ กัสโซ่ที่ขึ้นชื่อ
ของย่านนี้ นอกจากนั้ นที่นี่ยงั มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุก
แห่ง จึงทาให้ที่นี่เป็ นสีสนั ของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและ
กลางคืน
เพลิดเพลินกับการซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

*** สำคัญมำกโปรดอ่ำน ***
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นโปรโมชั่นตั๋วเดี่ยวของสำยกำรบินต้ องทำกำรจองพร้ อมหน้ ำพำส เมื่อทีน่ ั่งและไฟล์ทคอนเฟิ ร์ มต้ องทำกำรจ่ ำยค่ ำ
ทัวร์ เต็มทันที ซึ่งเมื่อออกตั๋วเครื่ องบินแล้วจะไม่ สำมำรถเปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกกำรเดินทำงได้
ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภำยใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ทุกครั้ง
ก่อนทำกำรออกตั๋วโดยสำร เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
มิเช่ นนั้น ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ ช้ บริกำร
ข้ อควำมสำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นที่ ท างประเทศนั้นๆ เรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นง่ั ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ าง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์ น้ นั ขึ้นอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA รักใสๆ หัวใจลาเวนเดอร์ (SEORAK – SEOUL - SEOUL)
กาหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

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

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

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้
ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
**ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** / กรณี ตัดกรุ๊ปเหมาที่ เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุ รกิจ
ขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั้ง
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ที่รบั ผิ ดชอบ หากท่ านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่ จะ

3.

4.
5.

6.

นาไปยังประเทศนั้นๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้ นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิ ด กฎหมาย ซึ่ งของผิ ด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจา ไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริ ษั ท ได้ท าการจ่ า ยค่าตัว๋ ไปให้กับ การสายการบิ นเรีย บร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลี ใต้จ ะมี ช่ างภาพมาถ่ ายรูป และช่ วยดูแ ลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และวันสุ ดท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูก ทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถช่วยอุดหนุ นได้ ทางบริษัททัวร์ไม่มีการ
บังคับให้ลกู ทัวร์ซื้อแต่อย่างใด เพียงแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่
การนี้ รวม นทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
5. ากบริ
าหนดการเดิ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มิ นิ บ าร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหาร และเครื่องดื่ มที่ สั ่งเพิ่ ม เติม นอกจากเหนื อรายการ (กรุ ณ าสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งช าระเงินมัดจาเป็ นเงิน จ านวน 10,000 บาทต่ อท่ าน เพื่ อสารองที่ นั่ง ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ ง ห มดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 30 วัน กรณี
นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ช าระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถู กปฏิ เสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่ นอ้ ยกว่า 30 วัน เท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดั งนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร/ชิ้ น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใส ซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณ ฑ์ที่ ท ามาจากพื ช และเนื้ อสัตว์ทุ กชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่อที่ จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก

