#10286 ทัวรเกาหลี อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอ
เวอรแลนด รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง ชมเทศกาลประดับไฟ
THE GARDEN OF MORNING CLAM บิน XJ

ทัวรเกาหลี อินชอน โซล เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง เทศกาลไฟประดับ THE
GARDEN OF MORNING CLAM เลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ไรสตรอเบอรรี่
สวนสนุกเอเวอรแลนด วัดโชเกซา ศูนยสมุนไพรโสม พระราชวังชางด็อกกุง
ตลาดเมียงดง โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

ทา อากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลานํ้า แข็ง หรือ ตก
ปลานํ้า แข็ง - The Garden of Morning Calm







JM HOTEL / NEW M HOTEL
SUWON หรือระดับเดียวกัน



BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3

ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่เี กาหลี - เรียนทํา ขา วหอสาหรา ย คิมบับ สวนสนุกเอเวอรแลนด

4

วัดโซเกซา - ศูนยโสม - COSMETIC OUTLET Korea พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวตีฟ
้ รี เมียงดง







BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

5

นํ้า มันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
- ทา อากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา อากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62





ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

฿17,999

฿17,999

฿17,999

฿16,999

฿16,999

฿16,999

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ
฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน
้ 3 ประตู 4 เคาน เตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน
้ เครื่อง (หัวหน าทัวรแนะนํ าการเดินทาง) นํ้ าหนั ก
กระเป าขึนเครื่องได 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้ าหนั กกระเป าขึนเครื่อง
ได 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขน
ึ้ เครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ
ตกปลานํ้าแข็ง - The Garden of Morning Calm
เชา
02.40 น. บินลัดฟ าสูสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
ขอตอนรับทุกทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความ
หวังในการรวมชาติท่ย
ี าวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บลูโกกิ
นํ าทานเดินทางไปรวมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ เทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง หนึ่ งปี มีเพียงครัง้ เดียว จัดขึน
้ ประมาณชวงเดือน
มกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... กําหนดการเทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง ยังไมระบุวันที่แน ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ ขน
ึ้
้

่

้

อยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละปี **) เทศกาลนี้ มีนักทองเที่ยวมาเยือนนั บลานคนตอปี ไมวาจะเป็ นเด็กหรือผูใหญจะมาเทศกาลนี้
เพื่อตกปลาเทราท ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราทภูเขาจะอาศัยอยูในนํ้ าเย็นที่มี
อุณหภูมิต งั ้ แต 20 องศาเซลเซียสลงไป นั บวาเป็ นปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนั กทองเที่ยวที่ต กปลามาไดสามารถนํ าปลามาทํา
เป็ นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานไดเลย
ภายในงานยังมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา ตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะ
สลักนํ้ าแข็ง ฟุต บอลนํ้ าแข็ง และเลนเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือไดวาเป็ นงานใหญท่ห
ี ลายคนเฝ ารอคอย เนื่ องจากจัดแคปีละครัง้ ใน
ชวงเวลาสัน
้ ๆ ถือเป็ นแหลงทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและผจญภัยที่ไดมาตรฐาน เทศกาลนี้ ไดรับการเสนอใหเป็ นเทศกาล
ตัวอยาง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเกาหลี
นอกจากนั ้ นยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆมากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรนํ้าแข็ง การแขงขันฟุต บอลบน
นํ้ าแข็ง และ กีฬานํ้ าแข็งอื่นๆ มีแขงขันชิงแชมป สุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวได
สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิ ดตลอดทัง้ งาน (ราคานี้ ไมรวมอุปกรณต กปลา)
หมายเหตุ : เนื่ องดวยเทศกาลตกปลานี้ จัดขึน
้ ที่เมืองฮวาชอน (ชวงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงตนเดือน ก.พ. วันเวลาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง ขึน
้ อยูกับสภาพอากาศในปี นั้นๆ) หากไมสามารถไปตกปลานํ้ าแข็งได ในกรณี ท่น
ี ํ้ าแข็งยังไมสามารถลงไปยืน
ตกปลาได ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะนํ าทานไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็ น >> เกาะนามิ
นํ าทานไปเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที่สวน THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี้ ได
รับฉายาของประเทศเกาหลีท่ไี ดช่ อ
ื วาเป็ นดินแดนแหงความสงบยามเชา สวนดอกไมท่งี ดงามและกวางใหญ เปิ ดใหบริการแกนัก
ทองเที่ยวตลอดทัง้ ปี โดยสวนนั ้ นตัง้ อยูในเขตเมืองในเมืองคาพยอง ดวยขนาดพื้นที่กวา 330,000 ตารางเมตร เนื่ องจากสวน
แหงนี้ เต็มไปดวยดอกไมนานาพรรณที่สงกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทัว่ ทัง้ สวน รวมถึงตนสนมากมายที่มอบทัศนี ยภาพแหงความ
งามที่ไมเหมือนที่ไหน ถือไดวาเป็ นสวรรคสําหรับคนที่ช่ น
ื ชอบการถายภาพ ครอบครัว คูรักและผูท่ช
ี ่น
ื ชอบธรรมชาติ ที่มักจะมา
พักผอนรวมทัง้ ถายภาพสวยๆของที่น่ี เสมอ
คํ่า
บริการอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สุกห
ี้ มอไฟสไตลเกาหลี อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคลายสุกห
ี้ มอไฟ
พักที่ JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรือระดับเดียวกัน



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษี กวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหน ายในราคาถูกที่ราน Shilla และ
Lotte เป็ นduty free shopขนาดใหญ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบลูโกกิ

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง
เทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง หนึ่ งปี มีเพียงครัง้ เดียว โดยเทศกาลนี้ ถ ูกเสนอใหเป็ นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี เป็ นเทศกาลฤดูหนาวที่ย่งิ ใหญ
และดึงดูดนั กทองเที่ยวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลานํ้ าแข็งโดย
การเจาะนํ้ าแข็งเป็ นรูวงกลม และนํ าเบ็ดไปตกปลาใตนํ้าแข็ง

The Garden of Morning Calm
สวนแหงนี้ ต งั ้ อยูท่เี มืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็ นสวนของเอกชนขนาดใหญท่เี ต็ม ไป
ดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิ ดและเป็ นสวนที่เกาแกท่ส
ี ุดของ
เกาหลี สวนในหน าหนาวที่น่ี จะเป็ นหนึ่ งในสถานที่จัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
ประจําฤดูหนาวของเกาหลี ที่ทําใหค่าํ คืนของสวนสวยแหงนี้ สวยงดงามดุจโลกนิ ยายอัน
เหนื อจินตนาการ

้



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกห
ี้ มอไฟสไตลเกาหลี
 JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง
ปี

กําหนดการเทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง ยังไมระบุวันที่แน ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละ

เนื่ องดวยเทศกาลตกปลานี้ จัดขึน
้ ที่เมืองฮวาชอน (ชวงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงตนเดือน ก.พ. วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ขึน
้ อยูกับสภาพอากาศในปี นั้นๆ) หากไมสามารถไปตกปลานํ้ าแข็งได ในกรณี ท่น
ี ํ้ าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตก
ปลาได ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะนํ าทานไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็ น >> เกาะนามิ

วันที่ 3


กิจกรรม

ลานสกี - ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย
คิมบับ - สวนสนุกเอเวอรแลนด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เมื่อเขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน นํ าทานไปสัมผัสประสบการณหน าหนาวสุดสนุกบน
ลานสกีขนาดใหญ พรอมเสิรฟความฟิ นขัน
้ สุดใหทุกทานดวยการพาไปเลนสกีและนอนพักที่สกีรีสอรท มีเวลาใหทานไดสนุกกับ
การเลนสกีอยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย
การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ต กันนํ้ าหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม
กับรับฟั งขอแนะนํ า และฝึ กวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยของทานเองเป็ นสําคัญ (**ราคา
ทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรร่ี เปิ ดประสบการณการทองเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถ ีชีวิต ชาวไรของคนเกาหลี
ใหทานไดเก็บผลไมสดๆ จากไรในชวงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว และชิมสตรอเบอรร่ส
ี ดๆ หวานฉํ่ าจากไร นอกจากนั ้ น ทานยัง
สามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดอีกดวย สตรอเบอรร่ส
ี ดใหมจะถูกแพ็คใสกลองสวยงาม และนํ าสงใหทานวัน
สุดทายที่สนามบิน
พาไปเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนํ าขาวสุก และสวนผสมอื่นๆ
หลากชนิ ด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เป็ นตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเป็ นแทงยาวๆ แลวหัน
่ เป็ นชิน
้
พอดีคํา เสิรฟพรอมหัวไชเทาดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปิ กนิ ก หรืองานกิจกรรมกลางแจง
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปิ้ งยางสไตลเกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก เนื้ อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอน
ั้
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ส
ี ุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเป็ น ดิสนี ยแลนดแหงเกาหลีใต ตัง้ อยูทามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดทองไปกับโลกของสัต วปาซาฟารี
ชมไลเกอร สิงโตเจาป า และเสือดินแดนแหงเทพนิ ยาย
สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิ ด ไมวาจะเป็ น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือ
เหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลคท่พ
ี ลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) นอกจาก
นี้ ยังมีสวนดอกไมท่ก
ี ําลังออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ฤ
ี ดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ
ดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ ปี (ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิ ดจึงได
รับความนิ ยมอยางมาก นั กทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวม
ทัง้ ยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลคริสตมาส และตอนรับเทศกาลปี ใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอมทัง้ มีขบวนพาเหรดมาส
รางความบันเทิงใหกับเด็กๆ
คํ่า
บริการอาหารเย็น เมนูไกต ุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุง
รางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกี
สกีรีสอรท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลาน
หิมะที่กวางใหญ และเนิ นเลยสกีระดับตางๆ และมีส่งิ อํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
ไรสตรอเบอรร่ี เชิญลิม
้ รสสตรอเบอรร่ข
ี องเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถ ีชีวิต ชาวไรสตรอเบอรร่ข
ี องเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรร่ท
ี ่ข
ี นาดใหญเป็ นพิเศษ หวานหอม และชวนน ารับประทาน เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็ นผลไมสงออกของประเทศดวย

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู
หนึ่ ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปิ้ งยางสไตลเกาหลี

สวนสนุกเอเวอรแลนด
เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาหลี ตัง้ อยูท่เี มืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็ นเจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็ นเหมือน “ดิสนี ยแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิ ต ยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิ ยมของโลก ที่ต งั ้ ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝั นจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิ ยาย ดานในถูกแบงออกเป็ น 5 โซนใหญๆ และสัต วท่เี ป็ น
ดาราดังของที่นี้คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ที่ถ ือวาเป็ นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกที่ต องมาดูท่เี อเวอรแลนดท่เี ดียวเทานั ้ น



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ไกต ุนโสม
 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน

วัดโซเกซา - ศูนยโสม - COSMETIC OUTLET Korea พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวตี้ฟรี
- เมียงดง
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานเยี่ยมชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีต นั ้ นวัดแหงนี้ เป็ นเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธ
นิ กายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็ นวัดเกาแกและมีช่ อ
ื เสียงเป็ นอยางยิ่ง เมื่อเดินเขามาในวัดสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นคือ ตนไมใหญดาน
หน าประตูทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั ้ นมีอายุมากกวา 500 ปี ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ 3 องค ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันวามีความศักสิทธิ ์ จึงนิ ยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ
จากนั ้ นนํ าทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิต ใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป องกันมะเร็ง
จากนั ้ นนํ าทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อ
กลับไปเป็ นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็ นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด
JSM ที่เป็ นสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเป็ นครีมหอยทาก ครีมนํ้ าแตก ครีมขัดขีไ้ คล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็ นตน และยังมี
สินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แป งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ
จากนั ้ นนํ าทานชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที่สองที่ถ ูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเป็ นที่พํานั กของพระมหากษั ต ริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ที่น่ี มีไฮไลทท่น
ี  าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับ (Secret Garden) ภายใน
พระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชัน
้ นอก พระราชฐานชัน
้ ใน และสวนดานหลังที่ใชสําหรับเป็ นที่พักผอนของพระมหา
กษั ต ริยในสมัยโบราณ เมื่อเดินเขามาบริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เป็ นพื้นที่สาธารณะที่นักทองเที่ยวสามารถ
เดินชมได
หมายเหตุ: กรณี ท่พ
ี ระราชวังชางด็อกกุงไมเปิ ดทําการ ขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทองเที่ยว ทดแทนเป็ น พระราชวังถ็อกซูกุง
(DEOKSUGUNG PALACE) แทน
จากนั ้ นพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป องกันโรคตับแข็ง ไมถ ูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล
กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา
จากนั ้ นนํ าทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ
้ รี (DUTY FREE) ที่รานคาปลอดภาษี ท่ใี หญท่ส
ี ุดในโซล แหลงรวมสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ไมวาจะเป็ น นํ้ าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย โดยที่ชน
ั ้ 4 จะเป็ นสินคาแบรนดเนมอื่นๆ และชัน
้ ที่ 5 จะเป็ นแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร
จากนั ้ นนํ าทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ ง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน
หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้ จะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา นํ้ าหอม เครื่องสําอางคทงั ้ แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ต ลาดนี้
คํ่า
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดโซเกซา
วัดที่เป็ นศูนยกลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่มีช่ อ
ื เสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็ น
วัดที่ต งั ้ อยูทามกลางความวุนวายของเมือง แตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม
ตางไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต ซึ่งมักจะตัง้ อยูทามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
ภายในวัดมีต นไมใหญท่ม
ี ีความสูงกวา 26 เมตร, อาคารเกาแก และเจดียท่แ
ี กะสลักจาก
หินสูง 7 ชัน
้

ศูนยโสม
สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพื่อฟั งคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิ ด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องนี้ อยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน
้ ตอน ตัง้ แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้ การผลิต ออกมาเป็ นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั ้ นมีสารประกอบที่สําคัญอยูหลายอยางมีทงั ้ วิต ามินและแรธาตุหลายชนิ ด

COSMETIC OUTLET Korea
แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาว
ไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเชน ผลิต ภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิต ภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็ นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ม
ี ีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิ ด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็ นแบรนดยอดนิ ยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็ นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ทัว่ ทุกมุมโลกในราคาที่ไมแพง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ

พระราชวังชางดอกกุง
เป็ นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถ ูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung
Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็ นที่พํานั กของพระมหากษั ต ริย
หลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ
ที่ยังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานชัน
้ นอก, เขตพระราชฐานชัน
้ ใน และ
สวนดานหลังสําหรับเป็ นที่พักผอนของพระมหากษั ต รย ซึ่งมีต นไมขนาดยักษท่ม
ี ีกวา
300 ปี , บอนํ้ า และศาลาริมนํ้ า

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู
ฮอกเก็ต นามู เป็ นสมุนไพรที่ขน
ึ้ เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่ งครัง้ ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนํ าดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเนื่ องจากเป็ นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั ้ น เกรดสง
ออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็ นเกรดบีเทานั ้ น ไมมีเกรดเอ

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

เมียงดง
สถานที่ชอปปิ้ งยอดฮิต ในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีต องมาชอปปิ้ งที่น่ี เพราะเป็ นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิต หลากหลายชนิ ด ไมวาจะเป็ น เครื่องสําอางค มีทุกยี่หอยอดฮิต ในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน
่ ทัง้ หญิงและชาย เสื้อผาที่น่ี จะมีทงั ้ รานที่เป็ น
แบรนดยอดฮิต ในเกาหลี และแบรนดสุดฮิต จากตางประเทศ ,รองเทา มีทงั ้ รองเทาแฟชัน
่
รองเทากีฬา ทัง้ มีย่ห
ี อ และไมมีย่ห
ี อ ,รานกระเป า ดีไซน สวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาที่น่ี มีทุก
อยางที่สาวๆ นั กชอปตองการ



คํ่า

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

กรณี ท่พ
ี ระราชวังชางด็อกกุงไมเปิ ดทําการ ขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทองเที่ยว ทดแทนเป็ น พระราชวังถ็อกซูกุง
(DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ตัง้ โดดเดนสงางามอยู
ทามกลางอาคารสไตลต ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ่งชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีแลวยิ่งสวยงามไปอีก ใน
แตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถ ูกจังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่ งวันนั ้ นจะมี 3 รอบ
คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่ 5



กิจกรรม

นํ้ามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา เมนูอูดง
จากนั ้ นนํ าทานเรียนรูการทําผลิต ภัณฑท่ส
ี กัดจาก นํ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน
ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
จากนั ้ นนํ าทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมวง พลอย
แหงสุขภาพและนํ าโชค โดยมีต งั ้ แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน
จี้ ตางหู และสรอยขอมือ
นํ าทานแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต หิน ซีเรียลช็อกโก
ผลิต ภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน าโสม ครีมลางหน าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ป อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน
บาย
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน
16.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ709 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
คํ่า
20.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูอูดง

นํ้ามันสนเข็มแดง
นํ้ ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของนํ้ ามัน
สนเข็มแดงนั ้ นมีประโยชน อยางมากมาย ทัง้ ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับนํ้ าตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพิ่มการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน
้ ชวยเพิ่มภูมิต านทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัต ราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิ ดนี้ ต ิดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน
้ กับชีวิต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต หิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิต ภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน า
โสม ครีมลางหน าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน



ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

บาย

ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษี กวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหน ายในราคาถูกที่ราน Shilla และ
Lotte เป็ นduty free shopขนาดใหญ



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ม
ี ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึน
้ ของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครื่องบิน คาภาษี เชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้ น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการ
จอง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้ หมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน กรณี นักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ ใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิก
์ ารเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. กรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน อยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษี สนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ ต , คา
ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนี ยม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/
ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน
คาภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปนี้
พาสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันไปถึง
ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา
1) พาสปอรต
2) ใบประจําตัวคนตางดาว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สําหรับหนั งสือเดินทางตางดาว เจาของหนั งสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

หมายเหตุ
รายการทองเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหน า
ทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครัง้ นั ้ นๆ โดยจะยึดถือประโยชน ของทานเป็ นสําคัญ และขึน
้ อยูกับสภาพการณปัจจุบัน
ในกรณี ท่ต
ี องออกตัว๋ ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตัว๋ โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครัง้ เนื่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า มิเชนนั ้ น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดทัง้ สิน
้
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูต ามความเหมาะสม
กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้ และขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาบริการ ไมวากรณี ใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม คาทิป คนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา
ธรรมเนี ยม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน
พาสสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันไปถึง
หมายเหตุ
่

่

่

1. รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก
์ ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้ คาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ราคานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวชาวไทย
เทานั ้ น ถาหากเป็ นชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณี ต ัดกรุปเหมาที่เป็ น เด็กนั กเรียน นั กศึกษา
ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้ **
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํ ากรุณาติดตอเจาหน าที่ท่รี ับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็ นตองรับฝากของจากผูอ่ น
ื เพื่อที่จะนํ าไปยังประเทศนั ้ นๆ หรือนํ ากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั ้ นวาตองไมเป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน
้ ประหารชีวิต เจา
หน าที่จะไมรับฝากกระเป าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน
้ อยูกับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ลูกคา
เป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํ า
ภาพถายมาจําหน ายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถ าทานใดไมสนใจก็ไมต องซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้อ
ื แตอยางใด แตเป็ นการบอกกลาวลวงหน า
5. ทัวรครัง้ นี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็ นหมูคณะเทานั ้ น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปิ้ ง
เชน นํ้ ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิ นการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึน
้ เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิน
้ และรวมกันทุก
ชิน
้ ไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้ น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น
ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑท่ท
ี ํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้ อสัต ว ,
ไสกรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณี ท่ล
ี ูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน
้ ในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน
้ ดวย ฉะนั ้ น ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายที่เกิดขึน
้ ที่ทางประเทศนั ้ นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน
้ ทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่น
ี ั่ งวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่องบิน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูทางเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็ นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
ดานตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณนั้น ขึน
้ อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็ นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหน าที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนนี้ ได
ทัวรครัง้ นี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็ นหมูคณะเทานั ้ น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิ น
การในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน

การยกเลิก
กรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี ใดๆ
กรณี นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมด
2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาลประกาศในปี
นั ้ นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

