วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI
AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้ น
เครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
น้ าหนั กกระเป๋า 30 กก./ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็ค อินจะปิ ดบริการ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

23.30 น.
วันที่สอง

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ ล)
อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุ ลกากรแล้ว ขอต้อนรับ ทุ กท่ านสู่ส าธารณะรัฐ เกาหลี ใ ต้ รถโค้ช น าทุ กท่ านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42
กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
นาท่านเดินทางไปยัง ไร่แอปเปิ้ ล (BOSS APPLE FARM) ไร่แอบเปิ้ ลที่ขนาดไม่
เล็ กไม่ใหญ่ ที่ต้งั อยู่บนเนิ น เขา ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ก็จะเห็ นแนวต้นแอป
เปิ้ ลปลูกเต็ มพื้ นที่ ให้ท่านได้เพลิดเพลิ นกับการเก็บแอปเปิ้ ล โดยสามารถเก็ บ
แอปเปิ้ ลได้คนละไม่เกิน 1 กก. หรือประมาณ 3-4 ลูก ขึ้ นอยู่กับขนาดของลูก
แอปเปิ้ ล แอปเปิ้ ลของไร่นี้จะหวานและลูกใหญ่มาก นอกจากนี้ ภายในไร่ยังมีซุม้
สาหรับทากิจกรรมต่างๆ ตรงจุดนี้ ถือเป็ นจุดขายของไร่แห่งนี้ เลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ได้

06.55 น.

ทีเพียงแค่การปลูก และขายแอปเปิ้ ลเท่านั้ น แต่คนที่มาเที่ย วสามารถมีส่วนร่ วมในการท า
กิจกรรมมากมาย เช่น การลองทาแยมแอปเปิ้ ลด้วยตัวเอง
*** หมายเหตุ : ไร่แอปเปิ้ ลจะออกผลผลิแค่ช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเท่านั้น
หากหมดฤดูกาลไม่สามารถไปไร่แอปเปิ้ ลได้ หรือบางช่วงสภาพอากาศไม่เอื้ ออานวย ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ทดแทนเป็ น ปั น่ เรียลไบท์ (RAIL BIKE)
เดิมเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่ปิดตัวลง เคยเปิ ดใช้ งานมานานหลายสิบปี หลังจากนั้ น ได้
ปรับปรุงให้กลายเป็ นเส้นทางสาหรับปั ่ น เรลไบค์ช มธรรมชาติแทน พร้อมกับชมบรรยากาศ
โดยรอบทั้งวิวภูเขา แม่น้ า และชนบทที่มที ิวทัศน์ สวยงาม ***
จากนั้ นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียงของเกาหลี
ใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็ มไปด้วยต้นสน ต้น เกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเม
เปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะ
นามิตอ้ งนั ่งเรือเฟอรี่ขา้ มไป เรือ จะมีให้บริก ารวัน ละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคื อ
“Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กนั นั้ นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั ง่ ทาน ร้านของปิ้ ง
ย่าง และซาลาเปานึ งเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีก
แห่งนั ่นคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงค์ตน้ แปะก๊วยจะ
ถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองอร่ามเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมา
ถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ
จากนั้ นนาท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK)
หรือ สวิส เซอร์แลนด์ข องเกาหลี ใต้ เป็ นอุท ยานแห่ง ชาติ ขนาดใหญ่ ที่ จัดได้ว่าเป็ นแนวเขาที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งในเกาหลี หุบเขาแห่งนี้ ที่มีดอกไม้บานสะพรัง่ ทั้ง ในฤดูใบไม้ผลิและ
ฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะในช่วงใบไม้ร่วง หุบเขาแห่งนี้ จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงสลับส้มไปทัว่ ทั้งหุบเขา
**อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึ้นอุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**

นอกจากนี้ ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิล
ล่า อายุกว่า 1,000 ปี เนื่ องจากตัววัดตั้ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซอรัคซานจึงทาให้มีวิว
ทิวทัศน์ ที่สวยงาม มีลาธารไหลผ่านตัววัดพร้อมกับสะพานหินขนาดใหญ่ ซึ่งในฤดูน้ าหลากจะ
สวยงามเป็ นอย่ า งมาก จุ ด เด่ น ของวัด อยู่ ที่ พ ระพุ ท ธรู ป สั ม ฤทธิ์ ป างสมาธิ ข นาดใหญ่ ที่
ประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานให้ทุกท่านได้มาไหว้สกั การะขอพรกัน ซึ่งว่ากันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาก หลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถมาล้างมือล้างหน้าด้วยน้ ามนต์ได้ โดยการ
ทาบุญของชาวเกาหลีน้ั นจะนิ ยมถวายข้าวสาร และเทียนเล่มใหญ่ๆ กัน ซะเป็ นส่วนใหญ่ หรือ
เลือกที่จะบริจาคกระเบื้ องหลังคาวัดก็ได้ ซึ่งสาหรับผูท้ ี่มจี ติ ศรัทธาสามารถร่วมทาบุญถวายได้

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ทัคคาลบี
LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทากิมจิ - N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็ น ดิสนี ย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้ง อยู่ท่ามกลางหุบเขา
ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพ
นิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train)
เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และไฮไลค์ที่พลาด
ไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กาลังออก
ดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์
ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วย
สีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ดจึงได้รับความนิ ยมอย่างมาก นั กท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่
พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาล
ในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็ นสวนดอก

เบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการ
จัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็ นผีมาเดินแกล้งนั กท่องเที่ยวด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
จากนั้ นนาท่านไปเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการ
ทากิมจิของชาวเกาหลี ที่ โรงเรียนสอน
ทากิมจิ เป็ นอาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาว
เกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผัก
ต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาว
เกาหลี นิ ยมรับ ประทานกิม จิเ กือ บทุ ก
มื้ อ และยังน าไปปรุงเป็ นส่ว นประกอบ
อาหารอี ก หลายอย่ า ง ปั จจุ บัน กิ ม จิ มี
มากกว่า 187 ชนิ ด ส่วนใหญ่ จะมีร ส
เผ็ดและเปรี้ ยว นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุดประจาชาติฮันบก ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของ
เกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก

จากนั้ นน าท่านพบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิว ที่สวยที่สุดในเอเชี ย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL
TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานั มซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7
เมตร และมีค วามสูง 479 เมตรจากพื้ นดิ น ซึ่ ง ยัง คงได้รั บ ความนิ ย มเสมอมา ทั้ ง จาก
นั กท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็ นช่วงกลางวัน หรือ ช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดู กาล
ไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นั บเป็ น
อีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุงโซลที่
นั กท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็ คอิน นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่ งจุดที่ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญ ที่
นั กท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มี
ความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวม
กุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ชื่ นชอบอาหารทะเลเป็ น
พิเศษ ให้ได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์
BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม
พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางไปยัง สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยู่บนเนิ นเขาที่สงู ที่สุดในบรรดาสวนทั้ง
5 แห่ง จึงได้ชื่อว่า ฮานึ ล ที่แปลว่า ‘ท้องฟ้ า’ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และมองเห็ นวิว
ทิวทัศน์ ที่งดงามของกรุงโซลได้ ในช่วงหน้ าร้อนจะมีดอกทานตะวันบานให้ได้ชม ส่วนในช่วง
ใบไม้เปลี่ยนสีจะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิ ยมมาชมความ
สวยงาม รวมถึงมีตน้ Redwood ทีย่ าวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสนั ของใบไม้เปลี่ยนสี
ที่อยู่บนยอดเขา มีทางเดินบันไดลัดเลาะขึ้ นไปยังลานทุ่งดอกหญ้าด้านบน ถ้าหากใครไม่อยาก
เดินเท้าขึ้ นไป ทางสวนมีบริการรถรับ-ส่ง สาหรับขึ้ นไปด้านบน ด้านบนนั้ นจะเป็ นลานทุ่งหญ้า
โล่ ง ขนาดใหญ่ เต็ มไปด้วยดอกหญ้าพริ้ วไหวไปตามลม ระหว่างทางจะมีศาลาทรงเกาหลี
โบราณให้นัง่ พักผ่อนเป็ นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมีจุดชมวิว สามารถเดินขึ้ นไปด้านบนแล้ว
ถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีการเปิ ดไฟในตอนกลางคืน

*** หมายเหตุ : ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รับ-ส่ง สาหรับท่านที่ไม่ สะดวกเดินขึ้ น
บันไดไปด้านบนสวนฮานึล ทั้งนี้ การบานของดอกหญ้าขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกหญ้าไม่
บาน หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ทดแทน
เป็ น ถนนกาโรซูกิล (GAROSU-GIL) แหล่งรวมร้านค้าแฟชัน่ และคาเฟ่ สุดฮิปของชาวเกาหลี ถนนที่
เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง ซึ่งก็คือเจ้าต้นกิงโกะ (Ginkgo) หรือต้นแปะก๊วยนัน่ เอง โดยมีความยาว
ของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเส้นนี้ อาจจะยังไม่คอ่ ยคุน้ หูมือใหม่หดั เที่ยวเกาหลีซักเท่าไหร่ แต่
ขอบอกว่าหนุ่ ม สาวแดนโสมเขารูจ้ ักกันเป็ นอย่า งดี เพราะเป็ นถนนที่ มีครบทุ กรส ทั้งร้านเสื้ อผ้า
รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกว่า ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นร้านของเหล่านั กออกแบบที่มี
ชื่อเสียง และนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ***

จากนั้ นนาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนั กช้อป
ชาวไทย เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นส
กินแคร์บารุงผิวแบรนด์ DEWINS และ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็ นครีมหอย
ทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบท็ อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น
ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้ นนาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นที่
ชื่อว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารา
ยาแผนระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทา
ให้จิตใจสงบ มีสรรพคุ ณทางการแพทย์ คือช่วยบารุงหัวใจ ป้องกัน โรคหัวใจขาดเลื อด เสริ ม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
จากนั้ นนาท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรก
ของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้ นเป็ นเขาพูกักซาน ทา
ให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา
พระราชวังโบราณทั้งหมด 5 แห่งที่ยังคงรักษาไว้ เดิมมีตาหนั กอาคารมากถึง 200 อาคาร ใน
ปั จจุบันได้รับการบูรณะแล้วเหลือ เพียง 10 ตาหนั ก นอกจากนี้ ภายในบริเวณของพระราชวัง
แห่งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียง
ฮวยรู (Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ า มีทศั นี ยภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ

บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนจะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล โดยถนนจะเรียงราย
ไปด้วยต้นแปะก๊วยที่กาลังเปลี่ยนสีสนั สดใสในฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายกาทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวัง
ลาดับที่สองที่ถกู สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า
พระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่พานั กของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตาหนั ก INJEONGJEON พระตาหนั ก DAEJOJEON พระ
ตาหนั ก SEONJEONGJEON และพระตาหนั ก NAKSEONJAE
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม
จากนั้ นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิ ยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้ นนาท่านเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่รา้ นค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่
ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดย

ชั้นใต้ดิน จะเป็ นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ น
ต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็ นช็ อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็ อป MCM ชั้น ที่ 3 เป็ นโซน
เครื่องสาอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็ 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

จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์
ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่ งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า
น้ าหอม เครื่องสาอางค์ค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา
และศิ ล ปิ นเกาหลี หรื อ อะไรที่วัย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที่ ต ลาดนี้ อาทิ เ ช่ น ร้า น
เครื่องสาอางค์ค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น Etude, Skin Food, The Face Shop, Natural
Republic เป็ นต้น ราคาเครื่องสาอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึ ง 3 เท่า และบาง
รุ่นไม่มขี ายในประเทศไทย

ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมี ยงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG
STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอยเชลล์ย่างตัว
ใหญ่อบน่ ากิน ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็ อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ
ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าว
ที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนู นี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาด
เมียงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึ่ งในเมนู สุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรัง่ เกลียวทอด
กรอบเสีย บไม้ พบเห็ น ได้ทัว่ ไปในเมือ งไทย แต่ข องที่ นี่ จะมีไส้ก รอกเพิ่ มเข้ามาอีก หนึ่ ง ชั้น
ปลาหมึกยักษ์ ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลื อ เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบของ
หวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้ นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น
พักที่
วันที่หา้
เช้า

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
น้ามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปเรียนรูก้ ารทาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วย
บารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้ นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี
เป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็ นตา
จนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อ นามาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู
และสร้อยข้อมือ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (9) เมนู ข้าวยาบิบิมบับ
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มีท้งั หมด 3
ชั้น เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชัน่ กว่า 160 ร้าน ทั้งของเกาหลีและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น

COACH, GUCCI, MCM, MICHEL KORS, LACOSTE, GUESS, FILA, NIKE, ADIDAS, NEW
BALANCE เป็ นต้น นอกจากร้านดังๆ แล้วยังมีรา้ นค้าโลคอลแบรนด์ ฟู้ดคอร์ด ร้านกาแฟ
จากนั้ นนาท่านแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้ นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยู่กบั สภาพการณ์ปัจจุบนั

*** สำคัญมำกโปรดอ่ำน ***
ในกรณีที่ต้องออกตัว๋ ภำยใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำกำรออกตัว๋ โดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ำหน้ ำที่ทุกครั้ง
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
มิเช่ นนั้น ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
***หมำยเหตุ***
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อรำยกำรอำหำร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่ตำมควำมเหมำะสม
**กรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อเข้ ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่ ำบริกำร ไม่ ว่ำกรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัท**
**พำสสปอร์ ตจะต้ องมีอำยุมำกกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันไปถึง**

ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ต้องยกเลิก 30 วันก่ อนกำรเดินทำงเท่ ำนั้น ไม่ เช่ นนั้น ทำงบริษัทจะไม่ คนื มัดจำไม่ ว่ำ
ด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพรำะทำงบริษัทได้ ทำกำรจ่ำยค่ำตัว๋ กับกำรสำยกำรบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ ำนข้ อควำมให้
ถี่ถ้วน ก่ อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ ตวั ท่ ำนเอง
ข้ อควำมสำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอียด
ในกรณี ที่ลกู ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในค่ าใช้จ่ ายที่เกิ ดขึ้ นที่ ทางประเทศนั้น ๆเรี ย กเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ นจะไม่รั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA FALL IN LOVE (ซูวอน - โซล – โซล)
กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
23,999
23,999
23,999
24,999
26,999
26,999
24,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
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
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
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

พัก
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

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561

23,999
23,999

7,900
7,900

5,900
5,900

5,000
5,000

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

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผูจ้ ัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ัดได้
ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่ วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสาอางค์ค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ ที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะ
นาไปยังประเทศนั้นๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่า
ด้ว ยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กับการสายการบิ นเรีย บร้อยแล้ว โปรดอ่ าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลีใ ต้อ าจะมี ก ารสลับปรับ เปลี่ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จ ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุด ท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ ต , ค่ าซักรีด , มินิ บาร์ใ นห้อ ง รวมถึง ค่า อาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป

(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่ นัง่ ภายใน 3 วันหลังจากการ
จอง
2. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชาระ
เงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยว จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด ,
ไข่ , เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

