ไฮไลท์ ! ปั่นจักรยานเรียลไบท์ สวีทสไตล์เกาหลี
พักโซล 3 คืน
สนุกสุ ดฟิ นไปกับสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์

พิเศษไปกับบุฟเฟต์ ขาปู

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

✈

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2

สนามบิ นนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สะพานกระจกอาร่ าบลู –
ปั่นจักรยานเรี ยลไบท์ – ถา้ ควังเมียง

✈

✓

✓

L’art Hotel
หรื อเทียบเท่ า

3

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรี ท

✓

✓

✓

L’art Hotel
หรื อเทียบเท่ า

✓

✓

✓

L’art Hotel
หรื อเทียบเท่ า

✓

✓

✈

4

5

ศูนย์ น้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + สวมชุดฮันบก – คอสเมติ
กเซนเตอร์ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย + การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย (คิมบั บ) – ดิวตี้
ฟรี – ช้ อปปิ้ งถนนเมียงดง
ศู นย์ สมุนไพรฮอคเกนามู – โรงงานพลอยอเมทิสหรื อพลอยสี ม่วง – ศู น ย์
สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยออิโด – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – สนามบินนานาชาติ
อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

1

วันที1่
xx.xx

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เช็คอินเคาน์ เตอร์ ของสายการบิน เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที และอย่ า
ลืมนาหนังสื อเดินทางเล่ มจริ งมา ณ วันออกเดินทางด้วย (พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน หากผู้เดินทางมีเล่ มพาสปอร์ ต
มากกว่ า 1 เล่ ม ให้ นาติดตัวมาด้ วย)
xx.xx

เหิ นฟ้ าสู่ “สนามบิ นนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ รายละเอียดไฟล์ ทบิ น
ตามตารางสายการบิ นดังนี้ **หมายเหตุ: สาหรั บเที่ยวบิ นดังกล่ าวที่ระบุ ไว้ ข้างต้ น ไม่ มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง รบกวนทุกท่ าน
รั บประทานให้ เรี ยบร้ อยก่ อนขึน้ เครื่ อง**

สายการบิน
เจจูแอร์

อีสตาร์ เจ็ท

จินแอร์

ทีเวย์

เทีย่ วบินที่

เวลาออก

เวลาถึง

7C2204

ขาไป

01.00

08.40

7C2203

ขากลับ

19.30

23.45

ZE514

ขาไป

02.40

10.20

ZE513

ขากลับ

20.55

01.40+1

ZE512

ขาไป

22.25

06.20+1

ZE511

ขากลับ

17.05

21.25

LJ004

ขาไป

22.55

05.40+1

LJ003

ขากลับ

17.10

21.10

LJ002

ขาไป

01.05

08.25

LJ001

ขากลับ

19.55

23.35

TW102

ขาไป

01.25

08.45

TW101

ขากลับ

20.05

00.25+1

2

วันที2่

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สะพานกระจกอาร่ าบลู – ปั่นจักรยานเรี ยลไบท์ – ถา้ ควังเมียง

xx.xx

เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” (เวลาที่เกาหลีเร็ วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว ขอต้อนรับสู่ ประเทศเกาหลี พบไกด์ทอ้ งถิ่นและนั่ง
รถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้ คือที่ “สะพานกระจกอาร่ าบลู (Ara Blue Walk)” สะพานครึ่ งวงกลม
รู ประฆังลอย ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพโดยรอบของคลองที่ไกลออกไปสุ ดลูกหู ลูกตา ความยาวถึง 18 กิ โลเมตร คลองนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุด
เส้นทางโลจิสติกใหม่ใช้ขนส่ งสิ นค้า

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวันด้ วยเมนู “ทัคคาลบี้ (Dakkalbi)” อาหารเกาหลีสไตล์ Real Time Cooking ทาการผัดและปรุ งอาหารต่ อหน้ าลูกค้ าโดยนา
ไก่ บาบีคิว ต้ อก (ข้ าวเหนียวปั้นเกาหลี) ผักต่ างๆ ลงผัดกับซอสพริ กเกาหลีในกระทะแบนจนสุ กรั บประทานร้ อนๆ โดยนาผักกาดมาห่ อเมื่อทานไป
ระยะหนึ่งจะนาข้ าวสวยและสาหร่ ายแห้ งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้ (มื้อที่1)
นาท่านเดินทางไปทากิจกรรม “ปั่นจักรยานเรี ยลไบท์ (Rail Bike)” เรี ยบแม่น้ า โซมจินกัง (Seomjingang) โดยเริ่ มจากสถานี
ชิมก๊ก ถึงสถานี กาจอง ระหว่างทางท่านจะได้ชมบรรยากาศแม่น้ า ลาธาร ป่ าไม้ ท่ามกลางธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

บ่ าย

จากนั้นนาท่านไปชม “ถา้ ควังเมียง (Gwangmyeong Cave)” หรื อ ถ้ า ควางมยอง อดีตเหมืองแร่ ที่ถูกปรับโฉมใหม่ในปี 2011 ปั จจุบนั รัฐบาลได้
ทาการรี โนเวทถ้ าแห่ งนี้ ใหม่ท้ งั หมด โดยปรับเปลี่ยนให้เป็ นมิวเซี ยมและอาร์ ตแกลเลอรี่ ตลอดทางเดินภายในถ้ า ที่ยาวประมาณ 7.8 กิ โลเมตร
ประดับประดาไปด้วยแสงไฟ LED หลากหลายสี บ้างมีการเพ้นท์สีกราฟฟิ ตี้บนผนังถ้ าเป็ นลวดลายที่วยั รุ่ นชอบ และแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็ น
หลายๆ ห้อง เช่น ห้องแสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า, ห้องถนนสี ทอง หรื อเส้นทางแห่ งความมัง่ คัง่ และ
สุ ขภาพดี, ห้องน้ าตกสี ทองที่มีความสู ง 3.6 เมตร, ห้องพระราชวังทองคา, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของถ้ าควังเมียง

เย็น

ที่พัก

รั บประทานอาหาร บริ การท่ านด้ วยเมนู “ชาบูชาบู สุกี้หม้ อไฟสไตล์ เกาหลี (Shabu Shabu)” จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ ดต่ างๆ โอเด้ ง
เบคอนหมูรวมกันไว้ ในหม้ อ และจะเติมด้ วยน้าซุ ปร้ อนๆ สู ตรเฉพาะของแต่ ละร้ าน แล้ วต้ มจนเดื อด ก่ อนจะเริ่ มรั บประทาน ก็จะนาอุด้งลงต้ มอีก
ครั้ ง จะทานพร้ อมกับข้ าวสวย หรื ออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ ว่าเป็ นรายการอาหารที่ขาดไม่ ได้ ในโปรแกรมทัวร์ เกาหลี เพราะรสชาติของน้าซุป
ผักต่ างๆในหม้ อ ทาให้ เป็ นที่ชื่นชอบของหลายท่ าน หากท่ านใดทานรสจัดหน่ อย ก็สามารถขอน้าจิม้ เกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ (มื้อที่2)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรื อเทียบเท่ า

3

วันที3่

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรี ท

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางสู่ “สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ (Everland)”
เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศโดยมีบริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ชมความน่ ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนได้เป็ นอย่างดี หรื อเข้าสู่ ดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึงกาลัง
บานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน และสามารถเล่นได้ทุกเครื่ องเล่นไม่จากัดรอบ เลือกชม
และเลือกซื้อช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมาย

เที่ยง
บ่ าย

รั บประทานอาหาร บริ การท่ านด้ วยเมนู “บุฟเฟต์ ปิ้งย่ าง (BBQ Buffet)” (มื้อที่4)
นาท่านสู่ “เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)” เป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองโซลเปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอด
เขานัมซัง สู ง 236 เมตร ให้ววิ เมืองโซลและบริ เวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับว่าเป็ นหนึ่ งในทาวเวอร์ ที่ให้วิวสวยที่สุ ดในเอเชียโซลทาวเวอร์
ได้รั บ การตกแต่ ง ใหม่ปี 2005 จึ งได้ชื่อ ใหม่ เ ป็ น N Seoul Tower โดย N ที่ เ พิ่ มขึ้ น มานั้น ย่ อ มาจาก New Look หรื อ รู ป แบบใหม่ โดยมี ก าร
ปรั บเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะ
หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ าตกแต่งสไตล์อวกาศจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่
คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรื อชื่อ
ของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนาไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริ เวณฐานของ N Seoul Towerยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาถ่ายรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
รายการ We Got Married ,Running Man และละครเรื่ อง You Who Came From The Star พระนางก็มาคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่อิสระให้ทุกท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้องกุญแจคู่รัก **หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ และค่ ากุญแจคู่รัก**

นาท่านไปช้อปปิ้ งที่ “ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรี ท (Hongdae Shopping Street)” ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัย
ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับศิลปะ นั่นจึงทาให้บรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ เต็มไปด้วยสี สัน ไม่วา่ จะเป็ น
ห้างร้านค้าแบรนด์ดงั มากมาย ร้านอาหารสุ ดอร่ อย ร้านกาแฟหลากหลายสไตล์ รวมทั้งผับ บาร์ โดยเฉพาะยามค่าคืนในย่านนี้ จะคึกคักมาก เพราะ
จะมีท้ งั นักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น ช้อปปิ้ ง สังสรรค์กนั ของบรรดาหนุ่ มๆ สาวๆ วัยรุ่ นเกาหลี มีร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่า
จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า แถมด้วยถนนคนเดิน ให้ท่านได้ละลายทรัพย์ ร้านของฝากน่ ารัก เคสโทรศัพท์มากมาย เป็ นต้น

4

เย็น

รั บประทานอาหารค่า บริ การท่ านด้ วยเมนู

ที่พัก

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที4่
เช้ า

บุฟเฟต์ ขาปู พร้ อมเบียร์ ไวน์ ไม่ อ้นั (มื้อที่5)

ศูนย์ น้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + สวมชุดฮันบก – คอสเมติกเซนเตอร์ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย + การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย
(คิมบับ) – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งถนนเมียงดง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
นาท่านเดินทางสู่ “ศู นย์ น้ามันสนเข็มแดง (Red Pine)” เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่ งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็มแดงนั้นมี
ประโยชน์ อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกาย
ในรู ปแบบของเสี ย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษ หรื อดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่ม
ภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย บารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง จากนั้นนาท่านไปชม “พระราชวังเคียงบก
กุง (Gyeongbokgung Palace)” หรื อเรี ยกอีกแบบหนึ่ งว่า “พระราชวังคยองบกกุง ” เป็ นทั้งสัญลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุ งโซล
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่ าแก่ ที่สุดในกรุ งโซล สร้ างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน คาว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง
พระราชวังแห่ งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวังแห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้ คือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”
และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่ งตั้งอยู่ภายในบริ เวณสระน้ า มีทศั นี ยภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุนจะ
สามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล ยังมีร้านขายชุดฮันบกอันเก่าแก่ให้ได้เลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ ต่างๆ และทาเนี ยบชองวาแด เมื่อเดิน
ไปรอบๆ จะพบส่ วนหย่อมที่ให้ความรู ้ สึกร่ มรื่ น นอกจากนี้ ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่ งชาติ (National Palace Museum of
Korea) ตั้ง อยู่ ท างทิ ศใต้ข องประตู ฮึง รแยมุ น (Heungnyemun Gate) กับพิ พิ ธ ภัณ ฑ์พ้ื น บ้า นแห่ ง ชาติ (National Folk Museum) ตั้ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกด้วย เดิมทีน้ ันภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่
เมื่อมีการรุ กรานของญี่ปนุ่ อาคารส่ วนใหญ่ก็ได้ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น *

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์ (Cosmetic Center)” สวรรค์ของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือก
มากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่ จะเป็ นสกินแคร์ บารุ งผิวแบรนด์ Dewins และ JSM ที่เป็ นสิ นค้าหลักของทางร้าน ไม่วา่ จะเป็ นครี มหอยทาก ครี ม
5

เที่ยง

บ่ าย

น้ าแตก ครี มขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครี ม ยาสระ
ผม ฯลฯ
รั บประทานอาหาร บริ การท่ านด้ วยเมนู “พอร์ กคาลบิ หรื อ หมูย่างเกาหลี (Porkgalbi)” เป็ นเนื้ อหมูหมักเครื่ องปรุ ง เนื้อจะหั่นแผ่ นโตและหนา
กว่ า เวลาจะรั บประทานต้ องนามาย่ างบนตะแกรงเตาถ่ านจนสุ ก และใช่ กรรไกรตัดให้ เป็ นชิ้นเล็กๆ พอคา รั บประทานกับข้ าวสวย กิมจิ และผักสด
ห่ อผักแล้ วจิม้ น้าจิม้ (มื้อที่7)
นาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum)” เรี ยนรู ้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื่ องราวขั้นตอนความเป็ นมาของ
สาหร่ าย ตั้งแต่เป็ นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ ายนั้นเป็ นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนู ลว้ นมีส่วนผสมของ
สาหร่ าย ยกตัวอย่างเช่น ข้าวยาเกาหลี (บิบิมบับ) นาท่านเรี ยนรู ้ “การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย (คิมบับ)” อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย
การนาข้าวสุ ก และส่ วนผสมอื่นๆหลากชนิ ด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็ นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ าย ม้วนเป็ นแท่งยาวๆ
แล้วหั่นเป็ นชิ้นพอดีคา เสิ ร์ฟพร้อมหัวไชเท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิ กนิ กหรื องานกิจกรรมกลางแจ้ง

จากนั้นนาท่านเลือกซื้อสิ นค้าปลอดภาษีได้ที่ “ดิวตีฟ้ รี (Duty Free)” ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซลแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้
ดินจะเป็ นสิ นค้าแบรนด์หรู และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น Prada, Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Longchong, Coach, Gucci, Michel Kors,
Loewe, MiuMiu เป็ นต้น โดยแต่ละชั้นจะแตกต่างกันออกไป เช่น

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ “ช้ อปปิ้ งถนนเมียงดง (Myeong Dong)” แหล่งละลายทรั พย์ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรื อสยามสแควร์ เกาหลี ตลาดแห่ งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่ องสาอางค์ท้ งั แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์
รวมถึงซีดีเพลง รู ปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่วยั รุ่ นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่ องสาอางค์ที่คุน้ หู คนไทยที่ไม่
ว่าจะเป็ น Etude, Skin food, The Face Shop, Natural Republic, Innisfree ราคาเครื่ องสาอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง
รุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย หรื อจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดงั อย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั ให้เลือกมากมาย อาทิ
เช่น Adidas, Nike, New Balance, Vans, Converse, Fila เป็ นต้น

เย็น

รั บประทานอาหาร บริ การท่ านด้ วยเมนู “จิมดัก (Jimdak)” ไก่ อบซีอิ๋วดาวุ้นเส้ น เมนูพื้นเมื องดั้งเดิมของเมืองอันดง ปั จจุบันได้ รับความนิ ยม
อย่ างแพร่ หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็ นที่ถูกปาก ถูกลิ้นคนไทยเป็ นอย่ างยิ่ง หรื อ เมนู อุด้ง (An Dong) เส้ นเหนี ยวหนุ บสไตล์ เกาหลีทาน
พร้ อมกับซุปร้ อนๆ คู่กับอากาศเย็นๆ สุ ดฟิ น (มื้อที่8)
6
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วันที5่

ศูนย์ สมุนไพรฮอคเกนามู – โรงงานพลอยอเมทิสหรื อพลอยสี ม่วง – ศูนย์ สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยออิโด – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – สนามบิน
นานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)
นาท่า นเดิน ทางสู่ “ศู น ย์ ส มุน ไพรฮอคเกนามู (Hokenamu)” ต้น ไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบ โตในป่ าลึก บนภู เขาที่ ปราศจากมลภาวะ และสู ง เหนื อ
ระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสมุนไพรฮอคเกนามูของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
สรรพคุณรักษาโรค และบารุ งร่ างกายของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โรงงานพลอยอเมทิสหรื อพลอยสี
ม่ วง (Amethyst Factory)” หิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ งความเชื่อที่วา่ จะนา
สุ ขภาพและโชคมาปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ อเมทิสมีสีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงเข้ม มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิ ยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng
Center)” ซึ่งรัฐบาลรั บรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ท่านได้เลือก
ซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านเดินทาง
ไปชม “สวนยออิโด (Yeouido Park)” เป็ นสวนสาธารณะริ มแม่น้ าฮันกังที่ปกติจะเป็ นสถานที่พกั ผ่อนเดินเล่น ชิลๆริ มแม่น้ า ซึ่ งจะมีการจัด
กิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ, เทศกาลดอกไม้ไฟระดับโลกในฤดูใบไม้ร่วง, คอนเสิ ร์ต และมาราธอน
เป็ นต้น อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ทางธรรมชาติให้ผเู ้ ข้าชมได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศ และโครงการ Hangang Renaissance Project เพื่อฟื้ นฟู
สวนสาธารณะให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ เช่น จตุรัส Water Light Square, น้ าพุริมน้ า, เวทีริมน้ า และเรื อยอร์ ช เป็ นต้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว
คนในท้องถิ่น และคนวัยทางานจานวนมากเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งอยู่ลอ้ มรอบอาคารรัฐสภาเกาหลี(National Assembly Building) ริ มแม่น้ าฮันกัง บน
เกาะยออิโด (Yeouido Island) **หมายเหตุ: หากหมดช่ วงเทศกาลซากุระบาน ทางบริ ษัททัวร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรั บเปลี่ยนเป็ นสถานที่อื่นทดแทน
หรื อ ปรั บช่ วงเวลาในการช้ อปปิ้ งที่ฮงแดมากขึน้ **

เที่ยง

รั บประทานอาหาร บริ การท่ านด้ วยเมนู “บุ ฟเฟต์ ต๊อกโบกี” มาม่ าเกาหลีผสมด้ วยแป้ งต๊ อกโบกีของขึ้นชื่ อเกาหลี นาลงไปต้ มบนกระทะหรื อหม้ อ
ร้ อนๆ พร้ อมกับเครื่ องเคียง ผัก ลูกชิ้น ไข่ ต้ม เห็ดเข็มทอง ชีส และอีกมากมาย (มื้อที่10)
ก่อนกลับนาท่านแวะซื้อของฝากที่ “ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (Super Market)” (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ เช่น ช็อกโกแล็ตหิ น
ซีเรี ยลช็อกโก้, ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรู ปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางค์โสม กิ มจิ
เปเปโร(ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

บ่ าย

ถึงเวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ”
เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” จัดเตรี ยมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกับโหลดกระเป๋ าและเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
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xx.xx

เหิ นฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ รายละเอียดเที่ยวบินตามตารางด้ านล่ างที่ระบุไว้ **
หมายเหตุ: สาหรั บเที่ยวบินดังกล่ าวที่ระบุไว้ ข้างต้ น ไม่ มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง รบกวนทุกท่ านรั บประทานให้ เรี ยบร้ อยก่ อนขึ้น
เครื่ อง**

สายการบิน
เจจูแอร์

อีสตาร์ เจ็ท

จินแอร์

ทีเวย์
xx.xx

เทีย่ วบินที่

เวลาออก

เวลาถึง

7C2204

ขาไป

01.00

08.40

7C2203

ขากลับ

19.30

23.45

ZE514

ขาไป

02.40

10.20

ZE513

ขากลับ

20.55

01.40+1

ZE512

ขาไป

22.25

06.20+1

ZE511

ขากลับ

17.05

21.25

LJ004

ขาไป

22.55

05.40+1

LJ003

ขากลับ

17.10

21.10

LJ002

ขาไป

01.05

08.25

LJ001

ขากลับ

19.55

23.35

TW102

ขาไป

01.25

08.45

TW101

ขากลับ

20.05

00.25+1

เดินทางถึง “สนามบินสวรรณภูม”ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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**หมายเหตุ**
กาหนดการเดินทางดังกล่ าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กับตามสถานการณ์ ในท้ องถิ่น ที่ไม่ สามารถแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าได้
พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและถ้ าหากมีพาสปอร์ ตมากกว่ า1เล่ ม ควรนาติดตัวไปด้ วย
**กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริ การ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริษัท*

กาหนดการเดินทาง

สายการบิน

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
ราคาท่ านละ

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม / ท่ าน

เดือน เม.ย. 2563
10 – 14 เม.ย. 2563
(วันสงกรานต์ )

26,900.-

7,000.-

11 – 15 เม.ย. 2563
(วันสงกรานต์ )

26,900.-

7,000.-

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563
(วันแรงงาน)

21,900.-

7,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ ข้างต้ นจะต้ องมีผ้ อู อกเดินทางมากกว่ า 20 ท่ านขึน้ ไป**

 ค่ าตั๋วเครื่ องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้ อมคณะ
 ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ ละสายการบิน **หมายเหตุ: หากน้าหนักกระเป๋าของท่ านเกินกว่ าทางสายการบิน
กาหนด จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ **
 ค่ ารถโค้ ชนาเที่ยว ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ราคารวม VAT สาหรั บค่ าบริ การ
 ค่ าที่พักห้ องละ 2 ท่ าน ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในรายรายการ
 ค่ าอาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่) กรณีเสี ยชีวิตและอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง
จานวน 1,000,000.- บาท / การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ ง จานวน 500,000.- บาท

 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนั งสื อเดินทาง, ค่ าโทรศั พท์ , ค่ าโทรศั พท์ ทางไกล, ค่ าอินเตอร์ เน็ ต, ค่ าซั กรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึ ง
ค่ าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริ การ)
 ค่ าทิป มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ านละ 1,500.- บาท / ท่ าน / ทริ ป
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 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าขึน้ ลิฟท์ และกุญแจคู่รัก ณ เอ็นโซลทาวเวอร์
 หากผู้เดินทางไม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่)

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความเหมาะสมของลูกค้ า
*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่ อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ ง เนื่ องจากสายการบิน
อาจมีการปรั บเปลี่ยนเที่ยวบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า มิเช่ นนั้น ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้ น ***
เงื่อนไขการชาระค่ าบริ การ
1.
2.
3.

นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่ าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ วไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆให้ถอื ว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี น้ นั ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

กรณีเลื อกเดินทางสายการบิ นฟู คอส ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่ วงวันเทศกาล อาทิเช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ และวันอื่นๆ จะไม่สามารถ
ยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารได้ เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ จะต้องการันตีมดั จากับทางสายการบินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ทั้งนั้น บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด ทุกกรณี เว้ นแต่ หากนักท่องเที่ยวเดินทางช่ วงวันปกติแล้วมีความประสงค์ตอ้ งการที่จะเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางหรื อยกเลิก ให้ติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ ง
กรณี เลื อกเดินทางสายการบิน โลวคอส ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่ วงวันธรรมดา หรื อ ช่ วงเทศกาล อาทิเช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ และวัน
อื่นๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารได้ เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ จะต้องการั นตีมดั จากับทางสายการบินและค่าใช้จ่ ายทั้งหมด ทั้งนี้
ทั้งนั้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ทุกกรณี

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อ ปรั บราคาค่ าบริ การขึน้ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่ วงหน้ า
2.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ได้ในจานวนที่ทางบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริ การทุกส่ วน (เงื่อนไขนี้ ใช้กบั การเดินทางไปประเทศที่ตอ้ งใช้วซี ่า)
3.
ทัวร์ น้ ี สาหรั บผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้า ประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย และเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ และทางบริ ษัทฯไม่ สามารถการั นตีให้ กับลูกค้ าในการเข้ าประเทศ ทุกกรณี!!**
4.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
6.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก
7.
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่า ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่ างประเทศ เหตุการณ์ ท างการเมือง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
8.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อ หรื อเกิ ดจากการตัดสิ นใจจากผูต้ รวจเข้าเมืองหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
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9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
การบริ การของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลา
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การ
เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ย นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
รู ปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็ นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่านั้น เนื่ องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีการ
พัฒนา เสริ มสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ ณ สถานที่จริ งจะเป็ นในรู ปแบบใด
หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว จะต้องชาระเงินเป็ นจานวน 5,000 บาท / ท่าน / 1 วัน

นักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ
กรณี นักท่องเที่ยวที่มิได้ถือเล่มหนังสื อเดินทางของประเทศไทย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นจากราคาทัวร์ ที่ระบุไว้อีก 5,000 บาท / ท่าน
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
1.

2.

3.

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่
สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่งจะสามารถทาได้
หรื อไม่สามารถทาได้ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง
ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริ ษทั ก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทางแน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศ
โดยไม่ ไ ด้รั บ การยื นยัน จากพนั ก งาน แล้วทัวร์ น้ ัน ยกเลิ ก การออกเดิน ทาง บริ ษัทฯไม่ สามารถรั บ ผิด ชอบ ค าใช้จ่ายใดๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตั๋วเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศได้
หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น

โรงแรมและห้ อง
1.
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของ
ห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักตามที่ท่านต้องการ
กระเป๋าเล็กที่ถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
1.
กรุ ณา งด นาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
2.
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะ
อนุ ญาตให้ถือขึ้น เครื่ องได้ไม่เกิ น 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันใน ถุงใสพร้ อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
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3.
4.

หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดย
เด็ดขาด
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และ เนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้ อสัตว์, หมูแผ่น, หมูหยอง,ไส้กรอก, อื่นๆ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

กระเป๋าใหญ่ ที่โหลดใต้ เครื่ องบิน
1.

2.

ห้ามนาแบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ทุกชนิ ดและทุกขนาดประจุไฟ โหลดไปกับกระเป๋ าใหญ่ ที่ใส่ ใต้ทอ้ งเครื่ องบินโดยเด็ดขาด ท่านสามารถนาติดตัวขึ้น
เครื่ องได้ โดยจะต้องมีประจุไฟไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ เท่านั้น *หมายเหตุ: การตรวจสอบพาวเวอร์ แบงค์ ว่าจะผ่ านหรื อไม่ นั้น ขึ ้นอยู่กับดุลพิ นิจของ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ ซึ่ งทางบริ ษทั ทัวร์ มิสามารถการั นตีให้ ท่านได้ ว่าจะผ่ านหรื อไม่ *
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และ เนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้ อสัตว์, หมูแผ่น, หมูหยอง,ไส้กรอก, อื่นๆ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

นโยบายร้ านช้ อปปิ้ งรั ฐบาล
โปรแกรมทัวร์ เกาหลี เป็ นโปรแกรมที่จะต้องลงร้านช้อปปิ้ งของทางรัฐบาล หากท่ านประสงค์ ที่จะไม่ เข้ าร้ านรั ฐบาล จะต้ องจ่ ายเงินค่ าไม่ เข้ าร้ าน 100 USD/
ท่ าน/ร้ าน
ในกรณีกระเป๋าเดินทางสู ญหาย
1.
ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้ น
2.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสู ญหาย ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
3.
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ท่าน
การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูส้ ู งอายุ ที่มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

คาเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อทาความถูกต้องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
หลังจากการจองทัวร์ ชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ทีบ่ ริษัทได้ ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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