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กำหนดกำรเดิ นทำง
มีนำคม – พฤษภำคม 2563
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนำมบิ นสุวรรณภูมิ) – เกำหลีใต้(สนำมบิ นอิ นชอน)
19.30-23.30 น. คณะเดินทางพร้อ มกันที่ส นามบิน สุ ว รรณภูม ิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้ าที่จากบริษัท ฯคอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
ประตู 3-4 เคาน์เตอร์เช็คอิน F สายการบิน JEJU AIR (7C)
ประตู 5-6 เคาน์เตอร์เช็คอิน L สายการบิน T’WAY (TW)
ประตู 6-7 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน EASTAR JET (ZE)
วันที่สอง
สนำมบิ นนำนำชำติ อินชอน เกำหลีใต้ – เรียนรู้วิธีกำรทำคิ มบับ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
22.25-02.40 น. ออกเดิน ทางสู่ อ อกเดิน ทางสู่ ป ระเทศเกาหลีใ ต้ โดยสายการบิน T’WAY (TW), JEJU AIR (7C),
EASTAR JET (ZE) มีบ ริก าร Air Cafe จ าหน่ า ย อาหาร ของกิน เครื่อ งดื่ม ขนมคบเคี้ย ว บน
เครือ่ งบิน (สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครือ่ ง)
06.20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ยี าวกว่า
4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วของวันนี้ เพื่อให้รายการ
ท่อ งเที่ยวเป็ นไปตามก าหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดิน ทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่อ งลง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง
่
ท่านที่ตดิ สัมภาษณ์ท่ดี ่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย
ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด
ให้ท่าน เรียนรู้วิธีกำรทำคิ มบับ (ข้ ำวห่ อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม
แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหันเป็
่ นชิน้ ๆพอดีคา จิม้ กะซี อ้วิ คังจัง
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เกาหลีหรือวาซาบิกไ็ ด้ ขอเชิ ญชวนท่ำนแต่งชุดพื้นเมืองเกำหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ ไก๋กบั ท่าแอคติ้งตามไอเดีย ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและ
ความอ่อน ช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็ น เครื่องแต่งกายประจาชาติเกาหลีท่ที ส่ี วมใส่
ในชีวติ ประจาวันเป็ นเวลาพันปี มาแล้ว ก่อนที่วฒ
ั นธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาใน
เกาหลี แต่ในปั จจุบนั ชุดประจาชาติฮนั บก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคล
สมรส วันขึน้ ปี ใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

จากนัน้ นาท่านเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุบเขาที่มชี ่อื เสียง
มากที่สุ ด ของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้ ว ย Global Fair, American Adventure,
Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อ ย
ความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครือ่ งเล่นต่างๆ
ซึง่ ท่านสามารถเลือกเล่นเครือ่ งเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็ นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน ตีลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี
ชมความน่ ารัก ของหมีทส่ี ามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ครัง้ แรกของโลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ด
ที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งในร้านค้า
ของที่ระลึก ชมเทศกาลดอกไม้บ าน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุน เวียนตามฤดูกาล ฤดูร้อ นจะเป็ น ดอก
กุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นดอกเบญจมาศบาน
ขบวนพาเหรดตามวันเวลา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูหมูยา่ งคาลบี
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นาท่านเข้าทีพ่ กั HYUNDAI SOO, LAKE OCEAN, I-PARK HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
ห้องพัก ค่ าคืนนี้ อาจจะบริการเป็ นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่ น ดอล คือ ก้อ นหิน) หรือ
ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพื้นมากและจะนาผ้าปูท่นี อนที่
เรียกว่า “โย” และผ้าห่มทีเ่ รียกว่า “อีบลู ” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิน้ เพื่อ
การพักผ่อนยามค่า
วันที่สำม
เช้า

อุทยำนแห่งชำติ โซรัคซำน – นัง่ รถไฟชมวิ วทะเล – ถนนสำยกำแฟ – กรุงโซล – ภูเขำนัมซำน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) จากนัน้ นาท่านชม อุทยำนแห่ งชำติ โซรัคซำน
เดิ นชมวนอุทยำนแห่ งชำติ โซรัคซำน ถ่ายรูปคู่กบั อนุ สาวรียห์ มีเสีย้ วพระจันทร์ เดินชมความงาม
ของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคทีไ่ ด้ข้ึนชื่อว่าเป็ นภูเขาสีฤ่ ดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตัง้ อยู่ใจกลาง
ภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายน้ า
ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่หี าดูได้ยากยิง่ พร้อมนมัสการ
พระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตัง้ อยู่กลางแจ้งสร้างขึน้ เพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวม
เป็ นหนึ่งเดียวกัน และ เดินข้ามสะพานชาระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างใน
สมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตัง้ อยู่ภายใน (ค่าบัตรเคเบิล้ คาร์ Cable Car
กระเช้าไฟฟ้ าขึน้ สู่จดุ ชมวิวของอุทยาน ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ ติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์)

นาท่านเดินทางไปยังเมืองคังนึง (เมืองแห่งไม้สนและชายทะเล) หนึ่งในสถานที่จดั การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ กฤดูหนาว 2018 และอีกจุดชมดอกซากุระหรือพอทกต สวยสะพรังอลั
่ งการที่ตดิ อันดับของ
ประเทศเกาหลี .....นาท่านเดินทางไปยังจุดขึ้นรถไฟเพื่อท่ องเที่ ยวชมวิ วทะเลฝัง่ ตะวันออกของ
เกำหลี ไปยั ง ไปยั ง สถานี Jeongdongjin Station ซึ่ ง ถู ก บั น ทึ ก ใน Guinness Book of World
Records ว่ า เป็ น สถานี ท่ีม ีเส้น ทางรถไฟอยู่ติด ทะเลมากที่ สุ ด ในโลก ซึ่งเป็ น อีก หนึ่ ง ไอเท็ม ฮิต ที่
นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาใช้บริการเพื่อชมวิวทะเล และได้ช่อื ว่ามีทวิ ทัศน์ท่สี ุดแสนจะโรแมนติก
(ฟรี บัตรรถไฟสาหรับทุกท่าน ! ขอสงวนสิทธิในการเลือกรอบเวลารถไฟและประเภทของรถไฟ) และ
ยังเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวเกาหลีใต้มารอชมพระอาทิตย์โผล่จากขอบฟ้ าในวันขึน้ ปี ใหม่อกี ด้วย
พิเศษ ! ช่วง 1-20 เมษายน ชม Gyeongpo Cherry Blossom Festival พ็อตกตบานสะพรังขาวอม
่
ชมพูช่วงใบไม้ผลิทเ่ี กาหลี ให้ท่านชื่นชมและเป็ นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวติ เทศกาลดังกล่าวเป็ นเวลา
แห่งการเฉลิมฉลองอย่างรืน่ เริงใต้ตน้ ซากุระที่ครอบครัวและญาติมติ รจะมาร่วมปิ คนิค เพื่อชื่นชม
ความสวยงามของธรรมชาติ (การบานของดอกพ็อตกตแต่ละสถานทีอ่ าจจะคลาดเคลื่อนตามสภาวะ
อากาศ)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูชุดโต๊ะพืน้ เมืองโซดังชุนดูบู
นาท่านไปย่านถนนสำยกำแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี Gangneung Coffee Street สถานทีท่ ่เี รา
สามารถเพลิด เพลิน กับ เครื่อ งดื่ม กาแฟหลากหลาย รวมถึงเครื่อ งดื่ม ที่ดีท่ีสุ ด ตลอดถนนที่ย าว
ประมาณ 500 ม. ไปตามชายหาดอันมก จะอบอวลไปด้วยกลิน่ กาแฟ มีรา้ นกาแฟชิคๆ กว่า 30 ร้านที่
รอให้เราได้ลม้ิ ลองกาแฟดีๆ สักถ้วย ไม่ว่าจะเป็ นร้าน Coffee Cupper, Hollys Coffee, L.Bean, AM
Bread and Coffee. Bossa Nova เป็ นต้น ซึ่งให้บริการกาแฟที่ชงจากถัวคั
่ วสดคาเฟ่
่
หลายแห่งมีบา
ริสต้าที่ควเม็
ั ่ ดถัวและชงกาแฟแบบริ
่
นให้คอกาแฟตามต้องการ กลิน่ อายและสีฟ้าของทะเลช่วยเพิม่
รสชาติและความทรงจาให้กบั กาแฟบนถนนสายนี้ ถือเป็ นสถานที่พเิ ศษที่แม้แต่เครื่องชงกาแฟแบบ
หยอดเหรียญก็มรี สชาติทย่ี อดเยีย่ ม

เดินทางเข้ากรุงโซล ทีม่ ปี ระชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตกึ 63 ชัน้ ตึกทีส่ ูงทีส่ ุด มีแม่น้ าฮันไหล
ผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล .....นาท่านขึน้ ภูเขำนัมซำน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก สูง
ถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน
(ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รกั ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้า
ใครขึน้ มาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิง้ ไป คู่รกั คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พ่นี ้อง คู่มติ รนัน้ จะมีความ
รักทีย่ งยื
ั ่ นหรือไม่มใี ครมาพรากจากกันได้) (ค่าบัตรลิฟท์ขน้ึ สู่จดุ ชมวิวบนหอคอยไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์บาร์บคี วิ ปิ้ งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี
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น าท่ า นเข้ า ที่ พ ั ก INCHEON GRAND PALACE, SEOUL GALAXY, BRIDGE, CO.OP CITY (3
ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

ศูนย์น้ ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เวชสำอำง – หมู่บ้ำนพื้นเมืองพูซอนฮันนก – ดิ วตี้ ฟรี – เมียง
ดอง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นาท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ทม่ี ปี ั ญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่าน
เองและคนที่ท่านรักหรือคนทีท่ ่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วจิ ยั จากโรงพยาบาลชัน้
นาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มผี ลข้างเคียง ..... จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึง่ ผลิตจากใบ
สนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ท่มี ปี ั ญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลใน
เลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1
แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซือ้ เป็ นของฝากสุขภาพเพื่อ
ตัว ท่ า นเองและคนที่ท่ า นรัก หรือ คนที่ท่ า นเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่ว ิจ ยั จาก
โรงพยาบาลชัน้ น าในเกาหลีแล้ว ว่า ไม่มผี ลข้างเคียง ......เดิน ทางสู่ ศูน ย์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ค วำมงำม
เครื่องสำอำงเวชสำอำง ให้ท่านเลือกซือ้ คอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพทีผ่ หู้ ญิงชาวเกาหลีทงั ้ สาวทัง้
ไม่ส าว ล้วนให้ค วามส าคัญ กับเรื่อ งผิวหน้ าค่ อ นข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุงผิวพื้นฐาน Skin
Care และฟั งค าแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชานาญการ จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ ำนมหำลัย ฮงแด
แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ ทีมน่ ารักต่างๆ ของวัยรุ่นชาวโสม มีสนิ ค้าเสื้อผ้าแฟชันแบรนด์
่
เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋ า, เครือ่ งสาอาง, เครือ่ งประดับ, งานศิลป์ , ซีดเี พลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่
กาลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครัง้ ยังมีบรรดาศิลปิ นเพื่อชีวติ เปิ ดแสดงดนตรียอ่ ยๆ ให้ฟังให้ชม
อีกด้วย ใครเป็ นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยำกถ่ำยรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงอังกฤษ
เพราะ คำเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ ที่ ยกมำเอำใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่ำนฮงแด
เลย ตัว ร้านจะมีท ัง้ หมด 4 ชัน้ มีมุม ถ่ ายรูป เก๋ ๆ และพร็อ พต่ า งๆ ไม่ว่ าจะเป็ น ชุ ดคลุ ม หรือ
ผ้าพันคอของทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ ์ ใครเคยวาดฝั นไว้ว่าอยากอยูบ่ า้ นไหน ก็เลือกใส่ได้ตามใจ
ชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เครื่องดื่ม เริม่ ที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป) บริเวณไม่ไกลกันนัก ยังเป็ น
ที่ ตั ้ ง ข อ ง 3 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส นุ ก TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM, LOVE MUSEUM
พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับแอ็คชันท่
่ าทางต่างๆ
กับภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา แต่
ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ ! ลองนึกถึงความรูส้ กึ เมื่อคุณก้ าวเข้าไปในเมืองที่ทุก
อย่างทาจากน้ าแข็งภายใต้ อุณหภูม ิ ลบ 4 องศา ! พิพธิ ภัณฑ์แห่งรัก ที่นาเสนอเรื่องราวของความ
รัก และเพศในรูป แบบศิล ปะ (ผู้ ท่ีอ ายุ ต่ า กว่ า 20 ปี ไม่ ส ามารถเข้า ชมได้ ) (ค่ า เข้า ชม Trick Art
Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซือ้ ได้)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูบลู โกกิ
นาท่านสู่ หมู่บ้ำนพื้นเมืองพูซอนฮันนก ย่ำนสำมฟ้ ำ ถนนเก๋ไก๋ซมั ซองดองกิ ล พาท่านเดินย้อน
เวลากลับไปยังบริเวณทีต่ งั ้ ของบ้านชนชัน้ ยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โ ซซอน และยังเป็ นเขตพิเศษ
ที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุ รกั ษ์ไว้ ย่านที่บ้านสไตล์ฮนั นกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่
หรือ ผูอ้ นุรกั ษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ทช่ี อบกลิน่ อายความเก่าแก่ ใกล้กนั ยังเป็ นย่านสามฟ้ า (ภูเขา
น้ า และคน) คือ ถนนซัมซองดองกิล ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะ
ซัมชองที่เต็มไปด้วยต้นไม้และความร่มรื่น ตลอดสองฝั ง่ ถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนัน้ มีการ
ออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก๋ ไก๋เรียงรายตลอดถนน ตลอดจนรูส้ กึ ถึงกลิน่ อายของความกลมกลืน
ระหว่างตะวันตกและตะวันออกผ่านร้านค้าต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ แสดงงานศิลปะ ร้านอาหาร ร้าน
คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์ ร้านCreative ร้านสินค้าแฟชันงานดี
่
ไซน์ท่ี
มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนก
ให้มคี วามสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็ นฮันนกและโมเดิรน์

ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ดิ วตี้ฟรี (ปั จจุบนั เป็ นทีน่ ิยมมาก เพราะ ดิวตีฟ้ รีประเทศนี้ มีถงึ 5 บริษทั แข่งขันกัน)
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมนาเข้าจากต่ างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาว
เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ป่ ุน อิสระเต็มอิม่ ที่ เมียงดอง "ถนนแฟชันของเกาหลี
่
" มีห้างบูติกหลาก
ยีห่ ้อตัง้ แต่แบรนด์เนมต่างชาติถงึ เกาหลี ร้านเสือ้ ผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้าน
รองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม ปั จจุบนั ยัง
เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กาลังเป็ นที่นิยมสาหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็ นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
น าท่ า นเข้ า ที่ พ ั ก INCHEON GRAND PALACE, SEOUL GALAXY, BRIDGE, CO.OP CITY (3
ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
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กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู – พระรำชวัง ถ็อ กซูคุง – ศูน ย์โสมเกำหลี – ละลำยเงิ นวอน –
สนำมบิ นอิ นชอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) นาท่านชม ศูนย์ฮอ๊ กเก็ตนำมู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีป่ ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของ
พันธุฮ์ ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกัน
โรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนัน้ นา
ท่านเยี่ยมชม พระรำชวังถ็อกซูคุง ซึ่งมีสงิ่ ก่อสร้างที่น่าชมเป็ นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระที่นั ง่ ชุ ง วาจอนและท้อ งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อัน เป็ น
สิง่ ก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของ
พิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง (มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ) ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสิง่ ของทีใ่ ช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน

พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกาแพงหินสีน้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง ที่ขน้ึ
ชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล สองข้างทางของถนนแห่งนี้จะเรียงรายไป
ด้วยต้นกิงโกะ (แปะก๊วย) ทีป่ ลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน ภายในถนนแห่งนี้ ยังเป็ นทีต่ งั ้
ของโรงละคร โบสถ์ พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ และรูปปั ้น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณ
ลานน้าพุหน้าพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแห่งกรุงโซล ในช่วงใบไม้รว่ ง ถนนแห่งนี้จะเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองสะพรัง่
นังรถผ่
่ านถนนสายสาคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนทีม่ กี ารเปิ ดปิ ดเป็ นเวลา-สถาน
ทีต่ งั ้ ทาเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจาตาแหน่งประธานาธิบดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูไก่ตุ๋นโสม
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสมเกำหลี ทุกท่านจะได้รจู้ กั สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร
เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มกี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่
ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ
เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิม่ พละกาลัง
โดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทาง เพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง จากนัน้ ให้ท่านแวะซือ้ ของฝากติดไม้ตดิ มือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง
(ละลำยเงิ นวอน) สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูก
ม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น .....ได้เวลา
สมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
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17.05-22.25 น. นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ T’WAY (TW), JEJU AIR (7C), EASTAR JET (ZE) มีบริการ Air Cafe
จาหน่ายอาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ขนมคบเคีย้ ว บนเครื่องบิน (สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู้ ดยสารนา
อาหารข้างนอกมารับประทานบนเครือ่ ง)
21.25-01.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************
สายการบิน
BKK-ICN
เวลาออก
เวลาถึง
ICN-BKK
เวลาออก
เวลาถึง
T’way (TW)
TW102
0125
0845
TW101
2005
0025+1
Jeju Air (7C)
7C2204
0100
0825
7C2203
1930
2345
Eastar Jet (ZE)
ZE512
2225
0620+1
ZE511
1705
2125
Eastar Jet (ZE)
ZE514
0240
1020
ZE513
2225
0140+1
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากผู้จ ัดอีกครัง้ หนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสาย
การบิน ราคา และ รายการ เปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ เช่น
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วบางรายการ เป็ นต้น
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่ อท่ำน) มีนำคม – พฤษภำคม 2563
(ทีน่ งจ
ั ่ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สทิ ธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิม่ ค่าตั ๋ว )
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2 -11 ปี เด็กอำยุ2-11ปี
พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2
พักกับผูใ้ หญ่2คน เพิ่ ม
ท่ำนเสริ มเตียง
ไม่เสริ มเตียง
18-22, 25-29 มีนำคม 2563
15,900
15,900
15,900
4,900
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 เมษำยน,
16,900
16,900
16,900
4,900
29 เมษำยน – 3 พฤษภำคม
11-15 เมษำยน
24,900
24,900
24,900
4,900
12-16 เมษำยน
18,900
18,900
18,900
4,900
6-10, 13-17, 20-24, 27-31
15,900
15,900
15,900
4,900
พฤษภำคม
***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยม ค่าทิ ป คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น***
**ทางบริ ษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าทิ ปที่สนามบิ นท่านละ 60,000 วอน/ทริ ป/ท่าน**
*หัวหน้ าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
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ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเปลีย่ น
เทีย่ วบิน,วันเดินทาง,ชื่อผูเ้ ดินทาง,อัพเกรดทีน่ งั ่ และไม่สามารถรีฟันด์ได้)
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่งและนาเทีย่ วตามรายการ + น้าแร่บนรถวันละ 1 ขวด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ 60,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป บริษทั ขอเก็บทีส่ นามบินก่อนออก
เดินทาง
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
5.
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1-2 วันหลังจอง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 18,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season
เก็บค่าบริการ 100%
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100%
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ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากผูโ้ ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าทีแ่ รงงานไทยหรือ
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทีป่ ระเทศเกาหลี ทางผูจ้ ดั และทาง
สายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณี ผูโ้ ดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีป่ ระเทศ
เกาหลีเรียกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที น่ี งว่
ั ่ างหรือตามวันเดินทางของตั ๋ว
เครือ่ งบิน ทัง้ นี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

**หมำยเหตุ**
1. จัดให้เฉพาะลูกค้าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ต ั ๋วเครื่องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ
ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทำงบริ ษัทจะคิ ดค่ ำดำเนิ นกำรในกำรแยกท่ องเที่ ยวเอง 200 USDต่ อท่ ำน
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่เี ป็ นจริง เพื่อทางผู้จดั จะได้คดิ ค่าบริการที่เหมาะสม) หมำยเหตุ
หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทีย่ วอิสระ ทาหลังจากทีร่ ายการเสร็จสิน้ ในแต่ละวัน
แล้ว ไม่เป็ นเหตุทท่ี างผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
2. ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้อง
แจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
3. ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
4. การเปลี่ย นแปลงรายการท่ อ งเที่ยวในทุ ก การเดิน ทางอาจเกิด การเปลี่ย นแปลง ดังนี้ รายการท่ อ งเที่ย ว
เมนูอาหาร โรงแรมทีพ่ กั รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทัง้ ช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง)
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน
ระดับ หรือในคุณภาพทีใ่ กล้กนั มากทีส่ ุด
5. ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย
อุบตั เิ หตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ
และอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการ
จากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน มีการ
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ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษทั ขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ
หรือ หน่ ว ยงานที่ให้บ ริก าร ที่จะส่ งผลท าให้เสียเวลาหรือ ยกเลิก รายการท่อ งเที่ย วทัว ร์บ างรายการหรือ
ทัง้ หมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่า
เสียความรูส้ กึ และค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถ
ทีจ่ ะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คนื เงิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับ
8. ผู้จดั จะไม่รบั ผิด ชอบและไม่ส ามารถคืน ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุ กกรณี เนื่ อ งจากเป็ นการชาระค่ าทัว ร์ใน
ลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน
การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่นื ๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วบางรายการ เป็ นต้น
9. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา
เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ
ทรัพย์สนิ หรือขัดขวางการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาชี้แจงของเจ้าหน้ าที่
(ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึง่
รวมไปถึงการยับยัง้ และปฏิเสธให้บริการ
10. การช้อปปิ้ งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่
ต่ างๆ โดยการเลือ กซื้อ ของทุ ก อย่างเป็ น เรื่อ งการตัด สิน ใจส่ ว นตัว เสมอ และ ทางผู้จดั ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่
รับผิดชอบทุกการซือ้ ของท่าน
11. กระเป๋ าลูก ค้าต้อ งยอมรับ ในความเสี่ยงของกระเป๋ าทุ ก ใบของตัว เอง (ท่ านสามารถเลือ กซื้อ ประกัน เพิ่ม
เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋ า เพราะสายการบินมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั เิ หตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ซึง่ ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย
ปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรือ่ งสัมภาระ
กระเป๋ าเดินทางลูกค้า
12. ผูร้ ่วมเดินทางตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือ่ นไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมขี อ้ พิพาท ให้ถอื
คาตัดสินของผูจ้ ดั เป็นทีส่ ้นิ สุด
13. ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันทีเ่ ดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ
ราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนังบนหน้
่
าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่
สองคนเท่านัน้ และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรือทีน่ งส
ั ่ าหรับเด็กขึน้ บนเครือ่ งบิน จานวนเด็กทารกต่อเทีย่ วบิน
ถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั
เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยูใ่ น
ภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้
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ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึน้ เครือ่ งบินได้ เข่นน้ายา เข็มฉีดยา เครือ่ งใช้แบตเตอรี่ หรือ เครือ่ งหายใจ สตรีม ี
ครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริการ โดยทัวไป
่ -อายุครรภ์ไม่ถงึ 27
สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือ่ ทาการเช็คอินเพื่อ
แสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34
สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ทต่ี งั ้ ครรภ์และกากับวันทีไ่ ม่เกินสามสิบ (30) วันนับจาก
เทีย่ วบินขาออกทีก่ าหนดหรือเทีย่ วบินขาเข้าทีก่ าหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความ
รับผิดชอบของสายการบิน เมือ่ ทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน อายุครรภ์ตงั ้ แต่สปั ดาห์ท่ี 35 ขึน้ ไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
14. เพื่อให้ได้รบั การสนับสนุ นส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลกู ค้าทุกท่านทราบว่า ทุก
ท่านต้องเข้าเยีย่ มชมร้านค้าสินค้าพืน้ เมืองเกาหลีทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อรับฟั งและเลือกซือ้ สินค้าทีช่ ่นื ชอบเป็ นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพืน้ เมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี
ศูนย์น้ ามันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครือ่ งสาอางเวชสาอาง ร้านขนมพืน้ เมือง เป็ นต้น
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสานักงานจัดนาเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่ าใช้จ่ายต่างๆซึง่ อาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
3.
ในกรณี ที่เกิ ดเหตุใดๆ จนทำให้คณะทัวร์ไม่สำมำรถออกเดิ นทำงได้ เช่น มีลกู ค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการ
เดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกทีน่ งคื
ั ่ นด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหา
โปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลกู ค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุ
สุดวิสยั และเชื่อมันว่
่ าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรียกร้อง
ใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รบั เงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคนื เงิน
ข้อมูลสำหรับผูเ้ ดิ นทำง
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทัวไป
่ หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
ฟรีวซี ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน หมายเหตุ: สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับ
บิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอก
ประเทศไทย
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่ างน้อย 2 หน้า
เต็ม) หนังสือเดินทางอยูใ่ นสภาพทีด่ ี (ไม่ชารุด) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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3. ค่าวีซ่า สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ทีม่ ี Visa และ Work Permit พานักในประเทศ
ไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกาหนด ผู้จดั จะเป็ นผูช้ ่วยดาเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่าน โดยท่านาต้องชาระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนทีส่ ถานทูต สิทธิ ์การออกวีซ่าขึน้ อยูก่ บั สถานทูตเท่านัน้
4. ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขทีห่ นังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบิน ในกรณีทม่ี ไิ ด้ส่งหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทัง้ หน้าเปลีย่ นชื่อ
นามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั
การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในกำรสำรองที่ นัง่ และกำรใส่ชื่อในระบบสำรองที่ นัง่ ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่
ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล วัน
เดือนปี เกิด เลขทีพ่ าสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่อื และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผู้
จัด ) หากไม่มกี ารส่งข้อมูลทัง้ หมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ทางผูจ้ ดั และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั ๋ว
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด และสายการบิน
ไม่มรี ะบบเสียค่าใช้จา่ ยเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทาง
หำกท่ ำนต้ องซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (เครื่องบิ น รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณา
เลือกซื้อ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่ส ามารถเลื่อ นวันและเวลาการเดินทางได้ ทัง้ นี้เพื่อ ป้ องกันปั ญ หา
เที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง ตั ๋วสำยกำรบิ นไม่สำมำรถ
ระบุที่นัง่ ซื้อแบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่ โดยระบบสำยกำรบิ น การจัดทีน่ งั ่ บนเครือ่ งบิน เป็ นไปโดยสาย
การบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านัน้
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีส ไตล์การตกแต่ งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้อ งพักเดี่ยว
(Single เตี ย งเล็ก มาตราฐาน 1 เตีย ง) ห้ อ งคู่ (Twin เตี ย งเล็ก มาตราฐาน 2 เตีย ง / Double เตี ย งใหญ่
มาตราฐาน 1 เตีย ง) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน (ห้อ งครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่ +1เตีย งเล็ก )
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มอี ่างอาบน้ า มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี
อยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มบี ริการนี้) ส่วนน้ าแร่ยห่ี ้อและมินิบาร์ใน
โรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผลให้ราคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและห้องพักในเมือ งเต็ม ผู้จดั ขอสงวนสิทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม กรณีท่มี งี านจัด
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
2.
โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมทีพ่ กั ไม่ได้
อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทัง้ ใบนัด
หมายเตรียมตัวการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
เมนูอาหาร
โดยปกติทางผู้จดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็ นหมูหรือไก่หรือมือ้ พิเศษตามรายการ
โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิน่ เช่น หมู
ย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมวี ฒ
ั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึง่ จะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบ
แบ่งปั น คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครือ่ งดื่มทัง้ ประเภทแอลกอฮอล์และ
ไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่ าบริการ หรือ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มขี ้อ จากัด
ทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่ว นตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณ ารอ
จนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟ อาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อ ยก่ อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง
เมนู อ าหารอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม ขึ้น อยู่กับ สถานการณ์ เช่ น เวลาออกหรือ เวลาถึงของ
เทีย่ วบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง

