#12223 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกล็อตเต
สะพานแขวนคัมอักซาน ลองเรือแมนํ้าฮัน บิน XJ

ทัวรเกาหลี กรุงโซล สะพานแขวนคัมอักซาน LA PROVENCE วัดโชเกซา ลอง
เรือแมนํ้าฮัน สวนสนุกล็อตเต + ล็อตเตดิวตี้ฟรี ถนนฮงแด รานกาแฟ943KING
‘S CROSS พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียงดง

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง





โรงแรม



-



BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

2

ทา อากาศยานอินชอน - สะพานแขวนกามักซาน - หมูบา นฝรั่งเศสลา
โพรวองซ - วัดโซเกซา - ลองเรือแมนํ้า ฮัน

3

สวนสนุกล็อตเตเวิลด - หา งปลอดภาษี ลอตเต - ศูนยสมุนไพรเกาหลี รา นเครื่องสํา อางคเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยา นฮงแด) - คาเฟ 943
KING’S CROSS







BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

4

นํ ้า มันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พระราชวังเคียงบ็อค โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด







GRAND PALACE HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

5

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา อากาศยานอินชอน - ทา อากาศยาน
ดอนเมือง







-





กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

11 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

12 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

13 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

14 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

15 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

16 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

27 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

28 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

30 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

9 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

11 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

13 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

28 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

29 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65

฿24,999

฿14,999

฿14,999

฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
18.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน เตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน าทัวรแนะนํ าการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./
ทาน (หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
**หมายเหตุ** เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)
21.05 น. บินลัดฟ าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ704 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลา
เครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนกามักซาน หมูบานฝรั่งเศส หรือ La Pettie Frace - วัดโซเกซา - ลองเรือ
แมนํ้าฮัน
เชา
04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลา
ทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
บริการอาหารเชา ณ ภัต ตาคาร เมนู อูดง
นํ าทานเดินทางสู สะพานแขวนคัมอักซาน เป็ นสะพานแขวนที่ทําจากไมที่ยาวที่สุดในเกาหลี สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได
และสัมผัสอากาศอันบริสุทธบนภูเขาคัมอักซาน เหมาะสําหรับผูที่ชอบความเสียวเป็ นอยางยิ่ง เนื่ องจากเวลาเดินขาม สะพานจะ
แกวงเล็กน อย สรางความตื่นเตนไดเป็ นอยางดี
้

่

่

จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู LA PROVENCE VILLAGE พาทานชมบรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศส ชมสีสันบานเรือนที่
เป็ นเอกลักษณของเมืองโพรวองซในฝรั่งเศส หมูบานที่เต็มสีสัน ระบายดวยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทําใหทานรูสึก
เหมือนไดสัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี
จากนั ้นนํ าทานเยี่ยมชม วัดโชเกซา ในอดีต นั ้นวัดแหงนี้ เป็ นเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิ กายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็ นวัด
เกาแกและมีช่ อ
ื เสียงเป็ นอยางยิ่ง เมื่อเดินเขามาในวัดสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นคือ ตนไมใหญดานหน าประตูทางเขา สวนอาคาร
หลักของวัดนั ้นมีอายุมากกวา 500 ปี ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันวามีความศักสิทธิ ์ จึง
นิ ยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ
จากนั ้นนํ าทานลองเรือ HAN RIVER CRUISE ใหทานไดชมความงามฝั่ งแเมนํ้าในหลากหลายมุมในกรุงโซล แมนํ้าฮัน
เป็ นแมนํ้าที่ยาวเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ ทัศนี ยภาพรอบแมนํ้าที่ใสสะอาดนี้ มีสถานที่ปิคนิ คแบบครอบครัว สถานที่เลนกีฬา
ทางบกและทางนํ้ า สถานที่พักใจ สถานที่สังสรรค เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปิ้ งยางสไตลเกาหลี
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

ทาอากาศยานอินชอน
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดขอประเทศเกาหลีใต ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยว
บินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปี ซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

สะพานแขวนกามักซาน
เป็ นสะพานแขวนที่มีความยาว 150 เมตร ขามหุบเขา Silmari และเป็ นสะพานแขวนที่
ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต เปิ ดใหบริการในปี 2016 ชื่ออยางเป็ นทางการของสะพานนี้
คือ "Gloucester Heroes Bridge" ซึ่งซึ่งเป็ นสะพานที่สรางเพื่ออุทิศใหกับกองพันที่ 1
ซึ่งเป็ นของกลูเซสเตอร ผูเป็ นกองทหารของกองทัพอังกฤษที่ต อสูในชวงสงครามเกาหลี

หมูบานฝรั่งเศสลาโพรวองซ
เป็ นหมูบานสีสันน ารักสดใสสไตลฝรั่งเศส โดยใชคอนเซ็ปในการออกแบบมาจาก
"ดวงดาว, ดอกไม และ เจาชายน อย" ถาใครเป็ นแฟนคลับตัวจริงของเจาชายน อยและไดมี
โอกาสมาเที่ยวที่เกาหลี หามพลาดที่จะมาที่หมูบานฝรั่งเศสนี้ เพราะไมวาจะไปมุมไหน ก็
จะไดเจอเจาชายน อยที่เป็ นทั้งรูปปั้ น และรูปวาดเจาชายสุดน ารักมายืนรอใหแฟนคลับมาขอ
ถายรูปดวยเต็มไปหมด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

วัดโซเกซา
วัดที่เป็ นศูนยกลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่มีช่ อ
ื เสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็ น
วัดที่ต ั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง แตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม
ตางไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต ซึ่งมักจะตั้งอยูทามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
ภายในวัดมีต นไมใหญที่มีความสูงกวา 26 เมตร, อาคารเกาแก และเจดียที่แกะสลักจาก
หินสูง 7 ชั้น

ลองเรือแมนํ้าฮัน
ลองเรือชมแมนํ้าฮัน แมนํ้าบนคาบสมุทรเกาหลี ประเทศเกาหลีใต มีความยาวทั้งสิ้น
497.5 กิโลเมตร มีต นกําเนิ ดมาจากภูเขาแทแบ็ก และไหลลงสูทะเลเหลือง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตบาบีคิวปิ้ งยางสไตลเกาหลี
 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3



กิจกรรม

สวนสนุกล็อตเตเวิรด - หางปลอดภาษีลอตเต - ศูนยสมุนไพร
(Korea Herb Shop) - COSMETIC OUTLET Korea - ถนน
ฮงอิก หรือ ยานฮงแด - คาเฟ 943 KING’S CROSS
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสู สวนสนุก LOTTE WORLD หนึ่ งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูที่เขตชัมซิล ใน
เมืองโซล เป็ นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ งในโลก ภายในมีเครื่องเลนที่นาตื่นเตนมากมาย รวมถึงลาน
ไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออกเป็ น 2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย โซนที่เป็ นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในโลก และ เกาะ
เวทมนต โซนที่เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่สรางเป็ นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีรานจําหน ายของที่ระลึก รานอาหาร
นานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย *** หมายเหตุ เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror,
Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมรวมอยูในตั๋ว หากลูกคาตองการเลนตองเสีย
คาใชจายเพิ่ม ***
จากนั ้นนํ าทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เครื่องประดับหลากหลาย
แบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด
ชวยทําใหจิต ใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป องกันมะเร็ง
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ หรือขาวยําเกาหลี
จากนั ้นนํ าทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อ
กลับไปเป็ นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบรนด
จากนั ้นเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เป็ นยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่สวนใหญเป็ นศิลปะแนวรวม
สมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิ กัสโซที่ขึ้นชื่อของยานนี้ จึงทําใหที่นี่เป็ นสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิ ยมมาทองเที่ยว
ไมขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
พาทานเขาสูโลกเวทมนตรที่ 943 KING’S CROSS คาเฟ สุดแนวที่จําลองบรรยากาศมาจากหนั งเรื่องดัง แฮรรี่ พอตเตอร
สาวกตองหามพลาด!! ถายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาที่เกาเศษสามสวนสี่ ซึ่งเป็ นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
้

่

่

่

่

เวทมนตร ตั้งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่ งจิบเครื่องดื่มพรอมสัมผัสกลิ่นอายเวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูป
ตางๆ
คํ่า
บริการอาหารเย็น เมนู ไกต ุนโสม
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกล็อตเตเวิลด
เป็ นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ต ั้งอยูที่เขตชัมซิลในกรุงโซล เปิ ดใหบริการตลอดทั้งปี ไมมี
วันหยุด ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในรม ซึ่งจัดไดวาเป็ นสวนสนุกในรมที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ ง
ในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ที่สรางเป็ นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปิ งมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดาน
ในยังเป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย

หางปลอดภาษีลอตเต
หางใหญของเกาหลี มีสินคาแบรนดแพงๆ หรูๆ และดาราเกาหลีสวนใหญก็นิยมมาเดินที่นี่
กัน หางสรรพสินคาล็อตเตยังมีรานคาปลอดภาษีเป็ นของตัวเองอีกดวย

ศูนยสมุนไพรเกาหลี
สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก ซึ่งผานการวิจัยมาเป็ นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์ เมล็ดพันธุต นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายนํ้ า อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปั จจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่ง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลที่เป็ น
ผลเสียกับตับ ฉะนั ้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิต ของเราทุกคน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ หรือขาวยําเกาหลี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี
แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาว
ไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเชน ผลิต ภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิต ภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็ นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญที่มีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิ ด และทุกแบรนด

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)
ยานดังสําหรับวัยรุน เป็ นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทั้งเป็ นถนนแสดง
งานศิลป อารต ๆ ของเหลาศิลปิ นอารมรต ิสตแตกทั้งหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานนี้ มีทั้งรานอาหาร 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

คาเฟ 943 KING’S CROSS
เป็ นคาเฟ สุดชิกในกรุงโซล ที่จําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานี รถ
ไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
เวทมนตร ซึ่งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางดวยรถไฟสายดวนของฮ
อกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกลิ่นอายในการจําลองความเป็ นเมืองเวทมนต
เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอทั้ง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิใ์ หถ าย
รูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานไดต ามใจชอบ



คํ่า

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



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

*** เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ
Poporo Park ไมรวมอยูในตั๋ว หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพิ่ม ***

นํ้ามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พระราชวัง
เคียงบ็อค - โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง - เมียงดงสตรีท
ฟูด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเรียนรูการทํา ผลิต ภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากนํ้ ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
นํ าทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ป องกันโรคตับแข็ง
บาย
บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมทัค ไกอบซีอวิ ๊ วุนเสน
จากนั ้นนํ าทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอนที่ต ั้งอยูใจกลางกรุงโซล ซึ่ง
เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้งแรกตองไมพลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวังนั ้เป็ นภูเขาพูกักซาน
ทําใหดูยิ่งใหญอลังการเป็ นอยางมาก

กุง

หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อก

จากนั ้นนํ าทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค โดยมี
ตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ
จากนั ้นนํ าทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร
เกาหลี ตลาดแหงนี้ จะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา นํ้ าหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมชื่อดัง
่

้

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิต ไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลอง
มากมาย
คํ่า
อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ ง)
พักที่ GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู
ฮอกเก็ต นามู เป็ นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่ งครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนํ าดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเนื่ องจากเป็ นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั ้น เกรดสง
ออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็ นเกรดบีเทานั ้น ไมมีเกรดเอ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอวิ ๊ วุนเสน

พระราชวังเคียงบ็อค
เป็ นพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัต ริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิ ดนี้ ต ิดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

เมียงดง
เป็ นสถานที่ชอปปิ้ งยอดฮิต ในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีต องมาชอปปิ้ งที่นี่ เพราะเป็ นศูนย
รวมของสินคายอดฮิต หลากหลายชนิ ด ไมวาจะเป็ นเครื่องสําอางค มีทุกยี่หอยอดฮิต ใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ทั้งหญิงและชาย เสื้อผาที่นี่จะมีทั้ง
รานที่เป็ นแบรนดยอดฮิต ในเกาหลี และแบรนดสุดฮิต จากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาที่นี่มีทุกอยางที่นักชอปตองการครบครัน

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



คํ่า

 GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อกกุง
พระราชวังลําดับที่สองที่ถ ูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคง
รักษาไว ซึ่งมีต นไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอนํ้ า และศาลาริมนํ้ า พระราชวังแหงนี้ เป็ นที่พํานั กของพระมหากษัต ริยถ ึง 9
พระองค ปั จจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนั กอินจองจอน พระตําหนั กแดโจจอน พระ
ตําหนั กซอนจองจอน และพระตําหนั กนั กซองแจ
อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ ง

วันที่ 5


กิจกรรม

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิต รสุกี้หมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้ อหมูสไลด ผัก เห็ด
และวุนเสนเกาหลี
จากนั ้นนํ าทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1)
11.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
บาย
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี

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 อกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน

ทาอากาศยานอินชอน
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดขอประเทศเกาหลีใต ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยว
บินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปี ซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั 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 ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
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 องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิก
์ ารเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ 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 ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
- 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 ,
คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใช
บริการ)
- คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว

วีซา
พาสสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันไปถึง
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปนี้
- พาสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั 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-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา)

หมายเหตุ
*** สําคัญมากโปรดอาน ในกรณีที่ต องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้ง เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า มิเชนนั ้น ทางบริษัทฯ จะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น ***
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูต ามความเหมาะสม
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดิน
ทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม คาทิป คนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนี ยม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน**
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะนั ้น ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั ้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอง
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รอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็ นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็ นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหน าที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนนี้ ได **
*** ทัวรครั้งนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็ นหมูคณะเทานั ้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนิ นการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน ***
1. รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก
์ ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ราคานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวชาวไทย
เทานั ้น ถาหากเป็ นชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีต ัดกรุปเหมาที่เป็ นเด็กนั กเรียน นั กศึกษา ครู
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํ ากรุณาติดตอเจาหน าที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็ นตองรับฝากของจากผูอ่ น
ื เพื่อที่จะนํ าไปยังประเทศนั ้นๆ หรือนํ ากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั ้นวาตองไมเป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา
หน าที่จะไมรับฝากกระเป าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ลูกคา
เป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํ า
ภาพถายมาจําหน ายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถ าทานใดไมสนใจก็ไมต องซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเป็ นการบอกกลาวลวงหน า
5. ทัวรครั้งนี้ 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 าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญ
และฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
- สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
- ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้ อสัต ว
, ไสกรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น
เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วน กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกต ัวทานเอง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
- กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
- กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคา
บริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
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 ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

