#13320 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด พระราชวังถ็อกซูกุง บิน XJ

ทัวรเกาหลี กรุงโซล สะพานแขวนมาจังโฮซู เกาะนามิ หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคา
ขึ้น) ชอปปงยานเมียงดง ยานฮงแด ชุดประจําชาติฮันบก

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - เอเวอรแลนด



พระราชวังถ็อกซูคุง - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - รา นเครื่องสํา อางคเกาหลี - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง









โรงแรม



-



Plaza
Hotel
หรือเทียบ
เทา



Galaxy
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4

โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - นํ ้า มันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑสาหรา ยเกาหลี ฮันบก - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยา นฮงแด)







Galaxy
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา อากาศยานอินชอน - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

31 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

29 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

30 มิ.ย. 65 - 4 ก.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

30 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65

฿35,990

฿14,990

฿14,990

฿5,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
18.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน เตอรเช็คอินแถว
ที่ 3-4 เคาน เตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia X (XJ) เจาหน าที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัต รโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม
สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
21.05 น. บินลัดฟ าสู เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ704 ** สําหรับเที่ยว
บินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที **



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
เคาน เตอรเช็คอินจะปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม
สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวน
สนุกเอเวอรแลนด
เชา
04.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว
้

นํ าทานสู สะพานแขวนมาจังโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหงนี้ เป็ นแลนดมารคแหงใหมของเมือง
พาจู ที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผานมา นอกจากจะเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี แลว ภายในพื้นที่กวา
200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยูต รงหน า กอนจะถึงตัวสะพานจะมีรานกาแฟไวคอย
บริการสําหรับนั กทองเที่ยวที่อยากนั่ งจิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบ
นํ าทานเดินทางสู เกาะนามิ เกาะอันโดงดังจากภาพยนตรและซีรีสทั้งของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกั้น
นํ้ าเพื่อสรางเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270ไร มีลักษณะเป็ นรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว บรรยากาศรมรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผอน
เที่ยวเลนในแตละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกตางกันออกไป
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู ชาบูชาบู
นํ าทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ตั้ง
อยูทามกลางหุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัต วปาซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่นี่ทานจะพบเจาป า
สิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็ นสุข ชมความน ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็ นอยางดี
อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิ ด อาทิเชน รถไฟเหาะรางไม (T-Express) รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling XTrain) เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure)
หรือเดินชม สวนดอกไมสี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลาก
หลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆที่จัดตามตารางประจําวัน เลือกชมและเลือกซื้อชอบ
ปิ้ งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนู คาลบี้ หมูยางเกาหลี
พักที่ Plaza Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

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

สะพานแขวนมาจังโฮซู
สะพานแหงนี้ เพิ่งเปิ ดใหมไดไมนาน ยังไมเป็ นที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวตางชาติ เดินเทา
เขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยูต รงหน า ตรงคอสะพานทั้ง
สองฝั่ งดานซายและขวา มีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ ตัวสะพานยาว 220 เมตร ถือวายาว
ที่สุดในบรรดาสะพานแขวนในประเทศเกาหลี พื้นตรงกลางสะพานฝั่ งนึ งจะเป็ นพื้น
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนนํ้ าสีครามดานลางได

เกาะนามิ
ที่นี่เป็ นหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ที่เป็ นจุดหมายในฝั นสุดฮิต
ของนั กทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือที่เรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็ นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีช่ อ
ื เสียงในดานทัศนี ยภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และไดรับความนิ ยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ที่ใชเกาะแหง
นี้ เป็ นสถานที่ถ ายทํา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

เอเวอรแลนด
เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูที่เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็ นเหมือน “ดิสนี ยแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิ ต ยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิ ยมของโลก ที่ต ั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝั นจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวย
เหมือนในเทพนิ ยาย ดานในถูกแบงออกเป็ น 5 โซนใหญๆ และสัต วที่เป็ นดาราดังของที่นี้
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ที่ถ ือวาเป็ นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกที่ต องมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทานั ้น



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Plaza Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นเกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย

พระราชวังถ็อกซูคุง - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู รานเครื่องสําอางคเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) เป็ นหนึ่ งในหาพระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศโชซอน
และเกาหลี เดิมพระราชวังแหงนี้ เป็ นที่ประทับขององคชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจาซองจงหรือองคชายชาซาน ระหวาง
สงครามเจ็ดปี ที่นี่ไดกลายเป็ นพระราชวังหลวง โดยพระเจาซอนโจเป็ นกษัต ริยองคแรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแหงนี้
ทางดานทิศใตของพระราชวังถ็อกซูกุงมี ถนนเลียบกําแพงหิน (Stonewall Street) ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นถนนเสนที่โรแมนติก
แหงหนึ่ งในโซล เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมสําหรับการเดินเลนในหลายๆฤดู จนทําใหคูรักมักจะชวนกันมาเดินเลนสรางบรรยากาศโร
แมนติกกันที่นี่
*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายกาทดแทนเป็ นการเขาชม
พระราชวังอื่นแทน***
นํ าทานชม ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ช่ อ
ื วาเป็ นราชาแหงมวลสมุนไพร ถูกนํ ามา
ใชเพื่อสุขภาพจากนั ้นนํ าทานเดินทางไปยัง เป็ นเวลานานากวา 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบุวา โสมเป็ นสมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิต ใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทยคือชวยบํารุงหัวใจ ป องกันโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป องกันมะเร็ง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู ขาวยําบิบิมบับ
นํ าทานเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํ ามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง
ป องกันโรคตับแข็ง ไมถ ูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา
นํ าทานแวะชมสินคาเครื่องสําอางคช่ อ
ื ดังราคายอมเยา ณ ศูนยผลิต ภัณฑเครื่องสําอางค (COSMETIC SHOP)
จากนั ้นชอปปิ้ ง สินคาปลอดภาษี (DUTY FREE) สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางคกระเป า,
นํ้ าหอม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง ตางๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป าแบรนดดังตางๆ
อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL
นํ าทานสูแหลงชอปปิ้ งชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ
เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ รองเทา เครื่องสําอางแบรนดดังมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจ
พักที่ Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังถ็อกซูคุง
พระราชวังถ็อกซูคุง มีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็ นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็ นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซึ่งเป็ นที่เก็บสิ่งของที่ใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซึ่งแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

ศูนยโสม
สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพื่อฟั งคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิ ด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องนี้ อยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิต ออกมาเป็ นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั ้นมีสารประกอบที่สําคัญอยูหลายอยางมีทั้งวิต ามินและแรธาตุหลายชนิ ด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําบิบัมบับ

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

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

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

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

 Galaxy Hotel หรือเทียบเทา
กรณีที่ พระราชวังถ็อกซูกุง ไมเปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับรายกาทดแทนเป็ นการเขาชมพระราชวังอื่นแทน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - นํ้ามันสนเข็ม
แดง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - โรงงานพลอยอ
เมทิส - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบนภูเขานั มซานใจกลางกรุงโซล เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุง
โซล และบริเวณรอบๆ นั บเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหนึ่ งที่คูรักทุกคูไมควรพลาด ถือเป็ นไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่
นั กทองเที่ยวทุกคนจะตองมาเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็ นไฮไลทสําคัญที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะชม สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key
Ceremony ที่มีความเชื่อวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรนี้ไมรวมกุญแจและคาขึ้น
ลิฟต**
นํ าทานชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นํ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิต จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ
ชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับนํ้ าตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือดหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดไดสะดวก ที่กําลังไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมากทั้งในไทย และ เกาหลี
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนู โอซัมบุลโกกิ
นํ าทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต สาหรายเกาหลีพรอมชิมสาหรายแสนอรอย หรือจะซื้อ
เป็ นของฝากกลับบานที่มีใหทานไดเลือกซื้อหลายรสชาด
พิเศษ…บริการ ชุดประจําชาติฮันบก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี ใหทานถายภาพสวยๆ แหงความประทับใจ เก็บไวเป็ นที่
ระลึก
นํ าทานเดินทางสู โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใตเป็ นดินแดนของง
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค โดยมีต ั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน ) มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะ
สวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เป็ นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิต ใจของผูสวมใส
ขจัดความคิดแงลบ เป็ นพลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค สามารถปกป องคุมครองผูสวมใสได
นํ าทานเดินทางสู ถนนฮงแด ยานชอปปิ้ งบริเวณดานหน าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไมวาจะเป็ นอาหารเลิศรส สินคาแฟชั่น
นานาชนิ ดสินคาแปลกใหมที่นาสนใจ ก็สามารถหาซื้อไดที่นี่ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมวัยรุนแหลงรวมตัว
ของศิลปิ นและนั กแสดงขางถนน อีกมากมาย
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนู ซัมเกทัง(ไกต ุนโสม)
พักที่ Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โซลทาวเวอร
ที่นี่เป็ นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถ ูก
เรียกวา “นั มซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานั มซาน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่เหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศน ของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาคํ่าคืนนั ้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีต างๆ ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี
จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลที่คูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยที่จะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนํ าแมกุญแจนี้ ไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป
ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่นี่ จะทําใหความรัก
ของทั้งคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี
ที่พิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัต ิศาสตร ความเป็ นมา และกระบวนการผลิต สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

ฮันบก
ฮันบกเป็ นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็ นเวลาพัน ๆ ปี มาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกนี้ กอนที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปี มาแลวนั ้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็ นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปั จจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปี ใหมต ามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ต ฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทั้งชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ซัมเกทัง(ไกต ุนโสม)
 Galaxy Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

โซลทาวเวอร (ราคาทัวรนี้ไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟต)

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา เมนูอูดง
07.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน
นํ าทานแวะซื้อของฝากที่ รานละลายเงินวอน สาหราย ขนมตางๆ ผลิต ภัณฑของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลาง
หน าโสม เครื่องสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย ใหทานไดเลือกซื้อเป็ นของ
ฝากอยางจุใจ
11.15 น. ออกเดินทางบินลัดฟ ากลับสป
ู ระเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ701 ** สําหรับเที่ยวบินนี้
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที **
บาย
15.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อูดง

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

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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. โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดต องมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะตามที่กําหนดไวเทานั ้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวน อยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,000 บาท และ กรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 500 บาท
2. ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลีระงับการอนุมัต ิวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจายเพิ่มเติมในกรณีต องทําเรื่องยื่นขอวีซา
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั ้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถ ือเป็ นขอยุต ิสิ้นสุดสมบูรณ
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ
5. รายการทัวรนี้เป็ นการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนิ นการโดยบริษัทคูคา (Partner)
6. อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนราคา
คาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
7. ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได
8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินได
9. คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน วยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หน วยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ น
ื ทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั ้นๆ
11. มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัต ถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น
13. หากผูเดินทางถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ต าม ถือเป็ น
เหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวนี้
15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง
16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัต ิเหตุต างๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็ นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถ ีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
20. กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21. กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน าทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
๋

่

่

ใดๆในกรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว
22. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เป็ นชาวตางชาติ, พระสงฆ หรือนั กบวช จะตองเพิ่ม
จากราคาคาทัวรปกติอีก 4,000 บาทตอทาน**กรณีต ัดกรุปเหมาที่เป็ น เด็กนั กเรียน นั กศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
23. ทัวรครั้งนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็ นหมูคณะเทานั ้น หากผูเดินทางตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงราน
ชอปปิ้ ง เชน นํ้ ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / รานคาปลอดภาษี ซึ่งทัวรมีความจําเป็ นตองบรรจุในโปรแกรม
ดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนั กทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวรจําเป็ นตองรบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ
60 – 90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็ นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั ้นเป็ นดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพึ่งพอใจสินคาภายหลัง และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขา
รานดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทานเป็ นจํานวน 300 USD ตอทาน
24. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั ้น หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได
25. กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการหรือหนั งสือเดินทางทูต (เลมสีนํ้าเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวรหาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
26. ในกรณีที่เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทานชํารุดแม
เพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุป
จะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
27. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหน าเคาน เตอรเช็คอิน หรือ
จากดานตรวจคนเขาเมืองก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรและ
คาทิปที่ทานชําระมาแลวในทุกกรณี

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางน อย 45 วันทําการหรือกอนหน านั ้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหน า
หนั งสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั ้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ชิ้น
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาประกันชีวิต กรณีอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัต ิเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทําหนั งสือเดินทางไทย,คาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็ นหน าที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ ต ฯลฯ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก(อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900
ราคานี้ รวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน
ราคานี้ เฉพาะกรุปหน ารานเทานั ้น กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง
ราคานี้ สําหรับลูกคาที่ถ ือพาสปอรต ไทยเทานั ้น!!
สําหรับลูกคาที่ถ ือพาสปอรต ไทยไมต องทําวีซาเขาประเทศเกาหลีใต หากลูกคาชาวตางชาติโปรดติดตอสอบถามอีกครั้ง
รายการนี้ ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป) หัวหน าทัวรจากเมืองไทย (ตามความ
พึงพอใจในการบริการ) (เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเทาผูใหญ**
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหน า
ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ หรือ
ทางไกดหรือหัวหน าทัวรืเซ็นรับรองใหได ทานที่ต ิดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัว
รดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความ
ไมสะดวก

การยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคา
ธรรมเนี ยมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้ง
สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด

