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วันแรก
18.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข๎าประตูหมายเลข
7 เคาน๑เตอร๑ N สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ๎าหน๎าที่จากทางบริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับและอํานวย
ความสะดวกด๎านสัมภาระและเอกสารให๎กับทําน
21.45 น. เหิรฟ้าสูํ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 658 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
วันที่สอง สนามบินอินชอน-ซงโด เซ็นทรัลปาร์ค-ล่องเรือ ARA CRUISE-ฮุนได เอาท์เล็ท-ปั่นเรียลไบค์-ตลาด
ปลา
07.30 น. เดิน ทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต๎ผํานพิธีก ารตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับ
นาฬิกาของทํานให๎เป็นเวลาท๎องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวําประเทศไทย 2
ชั่วโมง) จากนั้น นําทํานขึ้น รถโค๎ ช ปรับอากาศสัมผัสภูมิป ระเทศริมทะเลของเกาะอินชอนซึ่งเป็น ที่ตั้งของ
สนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได๎รับการยอมรับวําเป็นสนามบินที่ดีอันดับต๎นๆของโลก จากนั้นนําทํานเดิน
เลํนยําน ซงโดเซ็ลทรัลปาร์ค ตั้งอยูํในยํานธุรกิจของเมืองซองโด มีพื้นที่กวํา 400,000 ตารางเมตร โดยแบํง
ออกเป็ น 5 เกาะจําลอง ตั้ งอยูํริมน้ํา เป็ นจุดขึ้น ลงของ Water Taxi (คําแท็ก ซี่ ไมํรวมในคําทัวร๑) และจัด
บริเวณโดยรอบให๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ สวนประติมากรรมรูปปั้น สวนจําลอง
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ บนเรือ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
พร๎อมลํองเรือชมบรรยากาศ ที่เรียกวํา GYEONGIN ARA WATERWAY
บนเรือสําราญสุดหรูที่นําตื่นตาตื่นใจ ภายในเรือมีการแสดงความบันเทิงให๎
ทํานได๎รับชม หากทํานใดที่ต๎องการสัมผัสธรรมชาติสองข๎างทางยังสามารถ
ขึ้นไปด๎านบนชั้นสองเพื่อชมทัศนียภาพสองข๎างทางพร๎อมถํ ายภาพเก็บความ
ประทับใจ นําทํานช๎อปปิ้ง พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ฮุนได ซึ่งมีร๎านค๎าหลากหลายหวํา 165 ร๎านค๎าและมีสินค๎า
Brand ดังมากมายอาทิเชํน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
จากนั้นนําทํานไปสัมผัสการ ปั่นเรียลไบค์ โดยตลอดระยะทาง 5.6
ก.ม. จะปั่นผํานชายหาด โขดหินริมทะเล และได๎รับลมเย็นๆ ที่พัดเข๎า
ชายฝั่ง รถที่ใช๎ปั่นนี้เป็นรถจักรยานที่ออกแบบมาพิเศษไว๎ใช๎สําหรับราง
รถไฟโดยเฉพาะ นอกจากจะได๎พักผํอนชม
วิวธรรมชาติแล๎วยังได๎ออกกําลังอีกด๎วย
นําทํานไปชม ตลาดปลา ตลาดปลาแหํงนี้ถือได๎วําเป็นตลาดค๎าสํงปลาที่มีขนาด
ใหญํ โดยปลาที่ขายกันที่ตลาดแหํงนี้มีขนาดที่ใหญํ และมีหลายครั้งเป็นปลาที่มี
สายพันธุ๑หายากที่ไมํเคยเห็นในตลาดแหํงอื่นๆเลยก็มี ซึ่งนอกจากจะเป็นตลาด
ปลาที่มีการค๎าขายกั นอยํ างคึก คัก แล๎ว ยั งกลายเป็ นสถานที่ทํองเที่ยวเกาหลีที่สําคัญ ในการมาดูวิถี ชีวิต
ชาวประมงของเกาหลีอีกด๎วย
ค่า - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (NOODLE SOUP WITH SEAFOOD) ก๐วยเตี๋ยวซีฟุ๊ดสไตด๑เกาหลี
ที่พัก HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5*
วันที่สาม ENJOY SKI-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ไร่สตอเบอร์รี่-ตลาดทงแดมุน
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เช้า -

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สกีรีสอร์ท ให๎ทํานได๎สนุกกับการเลํนสกี
บนลานสกีขนาดใหญํ ที่ตั้งอยูํทํามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด๎วย
หิมะ ให๎ทํานได๎สนุกกับการเลํนสกี บนลานสกีขนาดใหญํ ลานสกี
แหํงนี้มีความท๎าทายให๎ทํานได๎สัมผัส ด๎วยเนินหิมะที่มีความสูงไมํ
ต่ํากวํา 1 กิ โลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กลําวขวัญถึงวําเป็น สวรรค๑
ของนักสกีมือใหมํ แตํก็มีทางวิ่งสําหรับมืออาชีพเชํนกัน มีเนินรูป
ตั ว เอสที่ เ ชื่ อ มระหวํ า งยอดเนิ น และพื้ น ด๎ า นลํ า งมี ท๎ า ทาย
ความสามารถของทําน ให๎ทํานได๎หาประสบการณ๑ด๎วยการเลํนสกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนี้ยังมี
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด, โบว๑ลิ่ง, ซาวนํา ฯลฯ มีเวลาให๎ทํานได๎สนุกกับการเลํนสกีอยําง
เต็มที่ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ชุดสกี และครูฝึก) “อุปกรณ๑การเลํนสกี ประมาณ 35,000 วอนตํอเซ็ต” (คํา
ไม๎สกี กระดานเลื่อนและรองเท๎าสกี) หรือเลือกเลํนสโนเลค “อุปกรณ๑เลํนสโนสเลค ประมาณ 12,000 วอนตํอ
ทําน เลํนไมํจํากัดรอบ”(กระดานเลื่อนพลาสติก)“กระเช๎าลิฟท๑สําหรับทํานที่เลํนสกี ครึ่งวันประมาณ 40,000
วอน
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (B.B.Q BUFFET) อิ่มอรํอยแบบไมํอั่นกับบาร๑บีคิวบุฟเฟ่ต๑
นําทํานเดิน ทางสูํ สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ สวนสนุก
ก ล า ง แ จ๎ ง ที่ ใ ห ญํ ที่ สุ ด ใ น
ประเทศเกาหลี อิสระเวลาให๎
ทํ า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น แ ล ะ
สนุกสนานกับเครื่องเลํนตํางๆ
อาทิ T-Express, Double
Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร๎อมด๎วยบัตรเครื่องเลํนแบบ SPECIAL PASS TICKET
(ไมํจํากัดรอบ เลํนได๎ทุกอยําง) รื่นรมย๑และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ตํอด๎วยนั่งรถบัสทํองป่า ชมไล
เกอร๑ ลูกผสมระหวํางเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได๎ที่นี่ ทํานจะพบวําเสือและสิงโตก็สามารถอยูํด๎วยกันได๎
อยํางเป็นสุข พบความนํารักของหมีแสนรู๎ที่จะมาแสดงทําทางตํางๆ ที่สื่อสารกับเจ๎าหน๎าที่ ได๎อยํางยอดเยี่ยม
และช๎อปปิ้งสินค๎าของที่ระลึกตํางๆ มากมายของเอเวอร๑แลนด๑ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่ง
กําลังออกผลเต็มต๎นให๎ทํานได๎เห็นถึงวิธีการทําไรํที่สามารถให๎ผลที่โตและหวานกรอบ ให๎ทํานเดินชมฟาร๑ม
พร๎อมกับทํานสามารถเก็บชิมได๎เล็กน๎อยอีกทั้งยังสามารถซื้อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบ๎านได๎ด๎วย
เดินทางกลับสูํ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต๎ ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎า ตลาดทงแดมุน หรือ
เทียบได๎กับประตูน้ําบ๎านเรา ตั้งอยูํทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอัน ดั้งเดิมของกรุงโซล
ตลาดแหํงนี้ทํานสามารถช๎อปปิ้งสินค๎าหลากหลาย สามารถตํอราคาได๎อยํางสนุกสนาน มีร๎านรวงมากมาย มี
ห๎างขายเสื้อผ๎าที่ทันสมัยอยูํด๎วยกวํา 10 ห๎าง ตั้งอยูํทํามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร๎านเปิด 24 ชั่วโมง
และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค๎าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ๎า เครื่องแตํงกายเครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี
และเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช๎ในบ๎าน รองเท๎า เครื่องกีฬา ร๎านตํางๆ ที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎มากที่สุด
เชํนMIGLIOREตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB
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รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร (BIBIMBAP+SOUP) ข๎าวยํ าเกาหลี ซึ่งในสมัย กํ อน บิ บิ มบั บ เป็ น
ตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเกําแกํดั้งเดิม ในวันหยุดที่สําคัญ เชํน เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็น
อาหารที่รู๎จักกันแพรํหลายมากขึ้น ซึ่งจัดได๎วําเป็นอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ๎วน เพราะมัน
มีผักตํางๆ พร๎อมกับเนื้อสัตว๑หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข๎าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทําให๎สํวนผสมตํางๆ
เข๎ากันอยํางลงตัว
ที่พัก GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5*
วันที่สี่
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ชุดฮันอก-ศูนย์โสม-คอสเมติก แกลอรี่-ศูนย์สมุนไพร- โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวม
ลิฟต์)-ตลาดเมียงดง
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวตํางๆ ของการทําสาหรํายและประวัติความเป็นมา
ต๎นกําเนิดของการผลิตสาหรํายและขั้นตอนการผลิตสาหรํายที่ใหมํทุกวัน ให๎ทํานได๎เลือกชิมผลิตภัณฑ๑ที่ทํา
จากสาหรํายหลากหลายรสชาติให๎ลิ้มลองและเลือกซื้อ และให๎ทํานได๎ใสํชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และ
ถํายรูปภาพความประทับใจ นํามาเป็นของฝาก เชํน สาหรํายอบแห๎ง, สาหรํายยําง นําทํานชม ศูนย์โสม
รั ฐ บาล เรี ย นรู๎ วิ ธี ก ารปลู ก และดู แ ลโสมอยํ า งไรให๎ ไ ด๎ คุ ณ ภาพดี จ าก
เจ๎าหน๎าที่ ที่ผํานการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร๎อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ๑
โสมตํางๆ ที่ราคาถูกกวําเมืองไทย ไว๎บํารุงสุขภาพตัวทํานเองหรือเป็นของ
ฝากสําหรับครอบครัว
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร (OSUM BULGOGI) เนื้อหมูและ
ปลาหมึกยํางบาร๑บีคิวหมักสไตล๑สมัยใหมํเกาหลี คนตํางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กน๎อย โดยการนําบาร๑บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร๎อมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน
พร๎อมเครื่องเคียงและข๎าวสวย หากต๎องการแบบรสชาติเกาหลีแท๎ๆ ก็สามารถใสํกิมจิหมักลงต๎มด๎วย ก็จะได๎
รสชาติอีกแบบหนึ่ง
นําทํานช๎อปปิ้ งเครื่องสําอางที่ คอสเมติก แกลอรี่ เป็ น ศูน ย๑ รวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเ ชํน
ROJUKISS, LOTREE,ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด๑เนมที่
นําเข๎ามาจากทั่วโลกอิสระทํานเลือ กซื้อได๎ตามอัธยาศัย นําทํานสูํ ศูน ย์
สมุนไพรเกาหลี ให๎ทํานได๎รับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอยํางพิถีพิถัน
อิสระให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎ากลับไปเป็นของฝาก
นําทํานชม หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์) ซึ่งถือวําเป็นสัญลักษณ๑
ของกรุงโซลเลยก็วําได๎ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุํมสาวเกาหลีไมํพลาดที่จะ
มาเที่ยวกัน มีผู๎คนให๎ความนิยมเดินทางมาถํายภาพ และเป็นสัญลักษณ๑กรุง
โซล ทํานสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณ จะเห็นทิวทัศน๑ของ
กรุงโซล พร๎อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONYเป็นสถานที่สุด
โรแมนติ ก ที่ บ รรดาคูํ รั ก เกาหลี นิ ย มนํ า แมํ กุ ญ แจมาคล๎ อ งกั น ในอี ก
ความหมายวําเราจะไมํพรากจากกัน จะรักกันตลอดไป โดยนิย มเขียนชื่ อตนเองและคูํรัก ลง บนแมํกุญแจ
ค่า -
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พร๎อมข๎อความสุดซึ้ง จากนั้นช๎อปปิ้งตํอที่ยําน เมียงดง แหลํงช๎อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของ
กรุงโซลหรือที่คนไทยรู๎จักในชื่อของสยามแสควร๑เกาหลีทํานจะได๎พบกับสินค๎าวัยรุํนมากมายหลากหลายยี่ห๎อ
ไมํวําจะเป็นเครื่องสําอางค๑ยี่ห๎อดังๆอยําง SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA
ฯลฯเสื้อผ๎าแฟชั่นมีสไตล๑, รองเท๎าส๎นสูงนํารักๆ, รองเท๎าผ๎าใบเก๐ๆร๎านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับ
ตํางๆ นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหารและร๎านคาเฟ่นํารักๆฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุํนหนุํมสาวเกาหลีไปรวมตั วกั น
มากมาย
ค่า- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (SAMGYETANG) เป็นอาหารบํารุงสุขภาพต๎นตํารับชาววัง เสริฟ์ในหม๎อ
ดินทํามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลําน คัดเลือกไกํขนาดกําลังเหมาะ ผํานการเลี้ยงจนอายุได๎ 45 วัน นํามาทํา
ความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล๎วนําเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๐ากี้ พุทธาจีน รากโสม พร๎อมด๎วย
ข๎าวเหนียว ใสํลงไปในตัวไกํ แล๎วผํานการตุ๐นจนได๎ที่ เนื้อไกํลํอนจนสามารถรับประทานได๎อยํางสะดวกเพิ่มรส
ชาตด๎วยเส๎นก๐วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น
ที่พัก GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
วันที่ห้า น้ามันสนเข็มแดง-TEDDY BEAR MUSEUM-ถนนอินซาดง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเยี่ยมชม น้ามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ๑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรคุณชํวย
บํารุงรํางกาย ลดไขมัน ชํวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรํางกาย จากนั้นนําทํานสูํ TEDDY BEAR
MUSEUM ใ ห๎ ทุ ก ทํ า น ได๎ เ ลื อก ซื้ อตุ๏ ก ต า ห มี ที่ แ ตํ ง ตั ว ห ล า ย ห ล า ย
COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยํอมที่ยํอมากจากเกาะเช
จูเลยทีเดียว ทํานจะได๎เห็นและได๎ส๎มผัสหมีแทดดี้แบร๑ที่นํารักจากทั่วโลกที่มี
มากวํา 100 ปี โดยจัดทําเป็นเรื่องราวและฉากจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี
โดยใช๎ตุ๏กตาหมีแตํงตัวตามสไตลน๑ นํารัก มีทั้งแบบแสดงโชว๑และเป็นแบบ
เคลื่อนไหวได๎เป็นต๎น
เที่ยง- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ANDONG) อาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคนไทย ปรุงด๎วย
ไกํ วุ๎นเส๎น น้ําซุปเข๎มข๎น คลุกเคล๎าด๎วยรสกลมกลํอม เสริฟพร๎อมข๎าวสวยร๎อนๆ พร๎อมเครื่องเคียงหลายหลาย
ชนิด
จากนั้นนําทํานสูํ ถนนอินซาดง เป็นหนึ่งถนนที่เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่นําจดจํามากที่สุดในกรุงโซลและแสดง
ให๎เ ห็น ถึ งวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้ งเดิมและงานฝีมือ ร๎านค๎าในอิน ซาดง มีสิน ค๎าที่ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมของเกาหลี เชํนชุดฮันบก, ฮันจิ (Hanji) กระดาษแบบดั้งเดิม เครื่องปั้นดินเผาและงานฝีมือพื้นบ๎าน
นําทํานไปยัง ซุปเปอร์มาเก็ต อิสระทํานเลือกซื้อได๎ตามอัธยาศัยกํอนเดินทางไปยังสนามบิน ระหวํางทาง
แวะให๎ทํานได๎ เ ลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๏ต กิมจิ มามํา ผลไม๎ หมอนสุขภาพฯลฯ กํอนเดิน ทางเข๎าสูํ
สนามบิน
20.15 น. นําทํานเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 659
00.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
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รับเฉพาะผู๎มีวัตถุประสงค๑เพื่อเดินทางทํองเที่ยว คําทัวร๑ที่จํายให๎กับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบชําระ เหมาขาด และทาง
บริษัทฯได๎ชําระให๎กับสายการบินและสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ แบบชําระเหมาขาดกํอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทํานไมํได๎
รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามรายการไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆหรือได๎รับการปฏิเสธการเข๎าหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร๑สํวนใด ๆ รวมทั้งคําตั๋วเครื่องบินให๎แกํทําน
อัตราค่าบริการรวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว
สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
มกราคม 61 : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30
กุมภาพันธ์ 61 : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27
มีนาคม 61 : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27

สายการ
บิน

ผู้ใหญ่
ท่านละ

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่รบั เตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

KE

27,900

26,900

25,900

5,500

เนื่องด๎วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กํอนทํานขึ้นเครื่องบินกรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย๑ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใสํถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ๑ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมํเกิน 1 ลิตร และต๎องนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ๑เรย๑ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1
ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ๑มากกวําที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัด
เล็บ มีดพก แหนบ จะต๎องใสํก ระเป๋ าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบิน เทํานั้น และประเทศเกาหลี มี
กฎหมายห๎ามนําเข๎าผลิตภัณฑ๑ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว๑ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎สด ไขํ เนื้อสัตว๑ ไส๎กรอก เพื่อ
เป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลํานี้ หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎องเสียคําปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหารโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าทั้งนีข้ ึ้นอยูํตามความ
เหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง
15 วัน
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตี
มัดจํากับ สายการบิน หรือ กรุ๏ปที่มีก ารการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศ หรือ
ตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight, Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร๑ทั้งหมด
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคําใช๎จําย 10,000 บาท
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคําใช๎จําย 50 % ของราคาทัวร๑
5. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคําบริการทั้งหมด 100%
6. ในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ราคาทัวร์รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส๎นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร๎อมคณะ
2. คําอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

คําที่พักตามระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน หรือ 3 ทํานกรณีไมํพักเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทํา
คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
คําภาษีสนามบิน ทุกแหํงที่มี
คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละ 20 กก.
คําหัวหน๎าทัวร๑ผู๎ชํานาญเส๎นทาง นําทํานทํองเที่ยวตลอดรายการในตํางประเทศ
คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม๑)

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง, คําโทรศัพท๑สํวนตัว, คําซักรีด, มินิบาร๑ในห๎อง, รวมถึงคําอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทํานต๎องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตํอหัวหน๎าทัวร๑แล๎วจํายเพิ่มเองตํางหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 30,000 วอน ต่อท่าน ชาระก่อนเดินทางที่
สนามบิน
3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
4. คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5. คําวีซําสําหรับพาสปอร๑ตตํางด๎าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร๑ต 2)ใบประจําตัวคนตํางด๎าว 3)ใบสําคัญถิ่น
ที่อยูํ 4)สําเนาทะเบีย นบ๎าน(ถ๎ ามี) 5)สมุดบั ญชีเ งินฝาก(ถ๎ามี) 6)รู ปถํ ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล๎วทางบริษัท ฯจะเป็ น
ผู๎ดําเนินการยื่นวีซําให๎ทําน โดยจํายคําบริการตํางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตํางด๎าว เจ๎าของหนังสือเดินทาง
ต๎องทําเรื่องแจ๎งเข๎า-ออกด๎วยตนเองกํอนจะยื่นวีซํา)
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป (กรณีลูกค้า 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน๑ของผู๎
เดินทางเป็นสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค๑เดินทางเพื่อทํองเที่ยว
เทํานั้น
4. ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอจลาจล หรือกรณีที่ทํานถูกปฏิเสธ การเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิน
5. ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ, ไมํ
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคําใช๎จํายทุกอยําง ทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาขาด
กํอนออกเดินทางแล๎ว
6. ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทํองเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได๎
8. เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ที่ได๎ระบุไว๎แล๎วทั้งหมด
***ข้อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้***
1. ผู๎เดิ นทางที่ยั งคงสภาพการเป็ น นัก ศึก ษา กรุณ าเตรี ยมใบรั บรองการเป็น นัก ศึก ษาจากสถาบั นการศึก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด๎วยอาจจะต๎องใช๎ในบางกรณี
2. ผู๎เดิ นทางที่เ ป็นข๎ าราชการ พนักงานรั ฐวิส าหกิ จ และพนัก งานบริษั ทเอกชนตํางๆ กรุณาเตรี ยมบั ตรประจํ าตั ว
ข๎าราชการ หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต๎องใช๎ในบางกรณี
3. ผู๎เดินทางที่ทําเลํมพาสปอร๑ตใหมํเนื่องจากเลํมเกําหมดอายุให๎พกหนังสือเดินทางเลํมเกําติดตัวไปด๎วยอาจจะต๎อง
ใช๎ในบางกรณี
7

4. กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ๎ามี ) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข๎าเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี
ผู้จัดจะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็นกองตรวจคน
เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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