#10825 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 4 คืน สะพานแกวกระจกใส
'SOYANG RIVER SKYWALK' อิสระเลนสกี ณ ลานสกีขนาด
ใหญ (ไรสตรอเบอรรี่) บิน TG
ทัวรเกาหลี กรุงโซล อินชอน ลานสกี ไรสตรอเบอรี่ เกาะนามิ SOYANG RIVER
SKYWALK พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียงดง ยานฮงแด วัดเจิงดองซา
เรียนรูวิธีการทําขาวหอสาหราย + ใสชุดฮันบก DUTY FREE พลอยอเมทิส
อิสระฟรีเดย 1 วันเต็ม

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนานาชาติอินชอน

ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่เี กาหลี - เกาะนามิ - สะพานกระจกแกว

ศูนยโสม - นํ้า มันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea - พระราช
วังเคียงบ็อค - เรียนทํา ขา วหอสาหรา ย คิมบับ - ดิวตีฟ
้ รี - เมียงดง - เมียงดง
สตรีทฟ ูด













โรงแรม



GRAND PALACE
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน



BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE
HOTEL / INTERCITY
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน



BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE
HOTEL / INTERCITY
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

4

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน







BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE
HOTEL / INTERCITY
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

5

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก หรือ ยา นฮง
แด - วัดเจิงดองซา - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา อากาศยานนานาชาติอิน
ชอน - ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿18,999

฿18,999

฿18,999

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ
฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน
เชา
09.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน เตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจา
หน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน
้ เครื่อง (หัวหน าทัวรแนะนํ าการเดินทาง) สายการบิน
THAI AIRWAYS จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้ าหนั กกระเป า 30 กก./ทาน
**หมายเหตุ** เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขน
ึ้ เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)
12.40 น. บินลัดฟ าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ TG654 (บริการอาหารบนเครื่อง)
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลา
ทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต รถโคชนํ าทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ย
ี าวกวา
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
คํ่า
บริการอาหารวาง คิมบับและนมกลวย
พักที่ GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

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
 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู คิมบับและนมกลวย
 GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน



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
**หมายเหตุ** เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขน
ึ้ เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

วันที่ 2


กิจกรรม

ลานสกี - ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี - เกาะนามิ - สะพานกระจกแกว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานไปสัมผัสประสบการณหน าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ (NIGHT SKI) พรอมเสิรฟความฟิ นขัน
้ สุดใหทุก
ทานดวยการพาไปเลนสกีและนอนพักที่สกีรีสอรท
สําคัญ (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน **)
*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิ ดใหบริการของลานสกี ขึน
้ อยูกับความเอื้ออํานวยของสภาพอากาศในแตละปี หาก
มีหิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดใหบริการ ในกรณี ท่ล
ี านสกีไมสามารถเปิ ดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่ งแหงที่นาสนใจเมื่อเดินทางไป
เที่ยวเกาหลี ทานจะไดพบกลับโลกแหงลานนํ้ าแข็งเลนหิมะ 365 วัน เมืองหิมะจําลองตัง้ อยูท่เี มือง GOYANG แหลงทองเที่ยว
ใกลกรุงโซล "Snow Park" ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดน ารักบนลานนํ้ าแข็ง เชน
จักรยานคูรัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอรร่ี กะบะสเลดแซนตา เป็ นตน หรือเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิต ิลบ -2 องศาเซลเซียส กับ
การเลนสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเขา SNOW PARK หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปปิ้ งตามอ
ธัยาศัย มีทงั ้ H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชน
ั ้ นํ า) ***
นํ าทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรร่ี ใหทานไดชิมสตรอเบอรร่ส
ี ดๆ หวานฉํ่ าจากไร และยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่เมือง
ไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และสงใหทานวันสุดทาย
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู ทัคคาลบี
นํ าทานเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหลงทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของเกาหลีใต บนเกาะจะมีบรรยากาศรมรื่น
เต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปิ้ ล และตนไมดอกไมอ่ น
ื ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุก
ฤดูกาล ในการขามไปเกาะนามิต องนั่ งเรือเฟอรี่ขามไป เรือจะมีใหบริการวันละสามรอบ จุดไฮไลทบนเกาะจุดแรกคือ “Winter
Sonata’s First Kiss”
นํ าทานไปยัง SOYANG RIVER SKYWALK สะพานแกวกระจกใส สรางขึน
้ ที่แมนํ้ายูเอียมโฮ เป็ นเสนทางเดินที่สรรค
สรางขึน
้ โดยการใชแกว มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อใหนักทองเที่ยวตื่นเตนเสมือนเดินอยูบนแมนํ้า ทานจะสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน ธรรมชาติไดรอบ 360 องศา และในสวนของดานลางผานทางเดินจะเป็ นกระจกใสของทางเดิน ซึ่งสามารถ
มองทะลุไปยังดานลางได
คํ่า
บริการอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สุกส
ี้ ไตลเกาหลี
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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคคาลบี

เกาะนามิ
หนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต ที่เป็ นจุดหมายในฝั นสุดฮิต ของนั กทองเที่ยว
ทัง้ ชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือที่เรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็ นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตัง้ อยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีช่ อ
ื เสียงในดานทัศนี ยภาพทางธรรมชาติท่ส
ี วยงาม และไดรับ
ความนิ ยมมากขึน
้ จากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ที่ใชเกาะแหงนี้ เป็ นสถานที่ถ ายทํา

สะพานกระจกแกว
สะพานกระจกแกว Soyanggang Skywalk เป็ นหอดูดาวที่สรางอยูบนทะเลสาป
Uiamho Lake เป็ น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพ้น
ื ดานบน Skywalk ใหความรูสึก
เหมือนคุณกําลังเดินอยูบนนํ้ า ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียง
กระจกแผนเดียวเทานั ้ นที่รองรับพวกเขาอยู Skywalk แหงนี้ ใชกระจกหนาที่รองรับผูคน
ไดถ ึง 7,000 คนในคราวเดียว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกส
ี้ ไตลเกาหลี
 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

(** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน **)
*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิ ดใหบริการของลานสกี ขึน
้ อยูกับความเอื้ออํานวยของสภาพอากาศในแตละปี หาก
มีหิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดใหบริการ ในกรณี ท่ล
ี านสกีไมสามารถเปิ ดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่ งแหงที่นาสนใจเมื่อเดินทางไป
เที่ยวเกาหลี ทานจะไดพบกลับโลกแหงลานนํ้ าแข็งเลนหิมะ 365 วัน เมืองหิมะจําลองตัง้ อยูท่เี มือง GOYANG แหลงทองเที่ยว
ใกลกรุงโซล "Snow Park" ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดน ารักบนลานนํ้ าแข็ง เชน
จักรยานคูรัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอรร่ี กะบะสเลดแซนตา เป็ นตน หรือเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิต ิลบ -2 องศาเซลเซียส กับ
การเลนสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเขา SNOW PARK หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปปิ้ งตามอ
ธัยาศัย มีทงั ้ H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชน
ั ้ นํ า) ***

ศูนยโสม - นํ้ามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea พระราชวังเคียงบ็อค - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบ
ยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิต ใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป องกันโรคหัวใจขาดเลือด

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป องกันมะเร็ง
นํ าทานเรียนรูการทําผลิต ภัณฑท่ส
ี กัดจาก นํ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
นํ าทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็ น
ของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็ นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู ไกต ุนโสม
นํ าทานชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอน ตัง้ อยู
ใจกลางกรุงโซล ดวยฉากหลังของพระราชวังนั ้ นเป็ นเขาพูกักซาน นอกจากนี้ ภายในบริเวณของพระราชวังแหงนี้ มีสถาปั ต ยกรรม
ที่นาสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮวยรู ซึ่งตัง้ อยูภายในบริเวณสระนํ้ า และมีทัศนี ยภาพที่สวยงามมาก
หมายเหตุ : กรณี ท่พ
ี ระราชวังเคียงบกกุงไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อก
กุง***(CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที่สองที่ถ ูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405
และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ซึ่งมีต นไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอนํ้ า และศาลาริมนํ้ า
พระราชวังแหงนี้ เป็ นที่พํานั กของพระมหากษั ต ริยถ ึง 9 พระองค ปั จจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก
พระตําหนั ก INJEONGJEON พระตําหนั ก DAEJOJEON พระตําหนั ก SEONJEONGJEON และพระตําหนั ก
NAKSEONJAE
นํ าทานไปเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนํ าขาวสุก และสวนผสม
อื่นๆหลากชนิ ด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เป็ นตน
นํ าทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ
้ รี (DUTY FREE) ที่รานคาปลอดภาษี ท่ใี หญท่ส
ี ุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเน
มมากมาย ไมวาจะเป็ น นํ้ าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนด
อื่นๆ อีกมากมาย
นํ าทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ ง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้ จะมีเสื้อผา
กางเกง รองเทา นํ้ าหอม เครื่องสําอางคทงั ้ แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิต ไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลม
ิ้ ลอง
มากมาย ไมวาจะเป็ น หอยเชลลยางตัวใหญอบน ากิน ขนมไขหรือเครันปั ง ขนมยอดฮิต ตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรต ัว
ใหญๆ
คํ่า
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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 ไกต ุนโสม

พระราชวังเคียงบ็อค
เป็ นพระราชวังที่เกาแกท่ส
ี ุดของราชวงศโชชอน สรางขึน
้ ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ที่สถาปนาขึน
้ โดยกษั ต ริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ ใชเวลาประมาณ 30 นาที

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู
หนึ่ ง

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

เมียงดงสตรีทฟูด
เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลนให
ไดลม
ิ้ ลองมากมาย ไมวาจะเป็ น หอยเชลลยางตัวใหญอบน ากิน ขนมไขหรือเครันปั ง ขนม
ยอดฮิต ตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรต ัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการ
เอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ขน
ึ้ ชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูนี้มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง



คํ่า

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรณี ท่พ
ี ระราชวังเคียงบกกุงไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อก
กุง*** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที่สองที่ถ ูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405
และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ซึ่งมีต นไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอนํ้ า และศาลาริมนํ้ า
พระราชวังแหงนี้ เป็ นที่พํานั กของพระมหากษั ต ริยถ ึง 9 พระองค ปั จจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก
พระตําหนั ก INJEONGJEON พระตําหนั ก DAEJOJEON พระตําหนั ก SEONJEONGJEON และพระตําหนั ก
NAKSEONJAE
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม
อิสระทองเที่ยว1วันเต็ม ตามอัธยาศัย
อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นั มซันทาวเวอร’ (NAMSAN TOWER) ตัง้ อยูบนภูเขานั มซานใจกลางกรุงโซล
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่นักทองเที่ยว
ทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวา...คูรักที่มาคลองกุญแจที่น่ี จะ
มีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล
ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้ จะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา นํ้ าหอม เครื่องสําอางค
ทัง้ แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี
ศูนยการคาแฟชัน
่ แหงเกาหลีทงแดมุน ใหทานไดเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องหนั งรองเทา เครื่องกีฬาตางๆ นอกจาก
นี้ ยังมีขนมขบเคีย
้ วและรานเครื่องสําอางตางๆ เรียงรายตามตึกริมสองขางถนนใหทานไดเลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดง
รองเตนเปิ ดหมวกใหผูท่อ
ี ยาก แสดงความสามารถ มาแสดงใหชมกันอีกดวย
บาย
อิสระอาหารกลางวัน 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
คํ่า
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน ใหทานไดสนุกสนานกับสถานที่ช่ อ
ื ดังของประเทศเกาหลี
มากมาย ตามอัธยาศัย



คํ่า



หมายเหตุ

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 5



กิจกรรม

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮ
งอิก หรือ ยานฮงแด - วัดเจิงดองซา - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
- ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนื อระดับนํ้ าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป องกันโรคตับแข็ง ไมถ ูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา
นํ าทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพ
และนํ าโชค โดยมีต งั ้ แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ตางหู
และสรอยขอมือ
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ
นํ าทานไปยัง ยานฮงแด (HONGDAE STREET) เป็ นยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่สวนใหญ
เป็ นศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิ กัสโซท่ข
ี น
ึ้ ชื่อของยานนี้ นอกจากนั ้ นที่น่ี ยังมีผับ บาร คาเฟ รานอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง
นํ าทานเดินทางสู วัดเจิงดองซา (Jeondeungsa Temple) เป็ นวัดพุทธเกาแกประจําตระกูลของกษั ต ริยราชวงศโครยอ มี
รูปแบบสถาปั ต ยกรรมที่งดงาม เชน วิหารหลัก Daeungbojeon ภายในวิหารจะเห็นมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีต ามเสา
ของวัดนี้ เพื่ออธิษฐานตอพระพุทธองคเพื่อความโชคดี ในยุคที่ทําสงครามกับทหารเรือฝรัง่ เศส
นํ าทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิต ภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน าโสม ครีมลางหน าโสม เครื่อง
สําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน
คํ่า
18.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน
21.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG655 (บริการอาหารบนเครื่อง)
01.20 น. ถึง ประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด
ยานดังสําหรับวัยรุน เป็ นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทัง้ เป็ นถนนแสดง
งานศิลป อารต ๆ ของเหลาศิลปิ นอารมรต ิสตแตกทัง้ หลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานนี้ มีทงั ้ รานอาหาร คอฟฟี่ ช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถ ูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟ านิ ดนึ ง ) ยานนี้ ถ ือเป็ นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็ นสถานที่โชวของ
ของนั กรองใตดิน อินดี้ มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวนั ้ น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผาน ารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหนึ่ งของ
ยานนี้ คือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

วัดเจิงดองซา
วัดเจิงดองซา (Jeondeungsa Temple) เป็ นวัดพุทธเกาแกประจําตระกูลของกษั ต ริยราช
วงศโครยอ มีรูปแบบสถาปั ต ยกรรมที่งดงาม เชน วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการ
ตกแตงดวยผลงานการแกะสลักเป็ นลวดลายตางๆมากมาย นอกจากนี้ ยังมีอาคารอื่น ๆ
อีก 10 แหงที่มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรเชน Yaksajeon, Beomjong Bell
(สมบัต ิหมายเลข 393 สรางในศตวรรษที่ 11) และอนุสรณสถาน Yangheonsu
Victory Monument ซึ่งบริเวณนี้ ยังเป็ นที่ต งั ้ ของตนไมโบราณจํานวนมากอีกดวย

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



คํ่า

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

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

บริการอาหารบนเครื่อง
** 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 เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
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 วันหลังจากการจอง
2.นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้ หมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิก
์ 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 30 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
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
*** สําคัญมากโปรดอาน ***
ในกรณี ท่ต
ี องออกตัว๋ ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตัว๋ โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครัง้ เนื่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า มิเชนนั ้ น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดทัง้ สิน
้
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูต ามความเหมาะสม
**กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดิน
ทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้ และขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาบริการ ไมวากรณี ใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัท**
**พาสสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันไปถึง**
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้ น ไมเชนนั ้ น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี ใดๆทัง้
สิน
้ เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ กับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ถ
ี วน กอนการจองทัวรทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน แกต ัวทานเอง

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
** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณนั้น ขึน
้ อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็ นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหน าที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนนี้ ได **
*** ทัวรครัง้ นี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็ นหมูคณะเทานั ้ น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนิ นการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน ***
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม คาทิป คนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนี ยม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน **
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 ลูกคาเป็ น
หลัก
4.ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํ าภาพถาย
มาจําหน ายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถ าทานใดไมสนใจก็ไมต องซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวร
ซื้อแตอยางใด 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

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
การสํารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1.การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน 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 ัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

