รหัสทัวร ZET1900807
ทัวรเกาหลี SPRING DAY อินชอน ยงอิน โซล 5 วัน 3 คืน (XJ)
สะพานแขวนมาจังโฮซู เมืองพาจู สวนสนุกเอเวอรแลนด
โซลทาวเวอร โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
คาเฟ YEONNAM-DONG 239-20 พระราชวังชางด็อกกุง
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ยานฮงแด ดิวตี้ฟรี ยานเมียงดง

ว ันแรก
18.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
ั 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR
คณะพร ้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชน
ASIA X เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึนเครือง (หัวหน ้าทัวร์แนะนํ า
การเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครือง AIRBUS A330-300 จํ านวน 377 ทีนั ง จัดทีนั งแบบ 3-3-3
นํ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน (หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครืองออกอย่างน ้อย 60 นาที และผู ้โดยสารพร ้อม ณ
ประตูขนเครื
ึ
องก่อนเวลาเครืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนั งบนเครือง เนืองจากต ้องเป็ นไป
ตามระบบของสายการบิน**)

21.05 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณร ัฐเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที XJ704 (ไม่มบ
ี ริการอาหารบนเครือง)

ว ันทีสอง
04.35 น.

เชา้

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอน
ิ ชอน) – สะพานแขวนมาจ ังโฮซู – โรงเรียนสอนทํากิมจิ – สวนสนุก
เอเวอร์แลนด์
ิ
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอน
ิ ชอน (เวลาท ้องถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกาของท่
านเป็ นเวลา
ท ้องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว ขอต ้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้ รถโค ้ชนํ าทุกท่านข ้ามทะเลตะวันตกด ้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพือความหวัง
ในการรวมชาติทยาวกว่
ี
า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
บริการอาหารเชา้ ณ ภ ัตตาคาร (1) เมนู อูดง้
นํ าท่านออกเดินทางไปยังเมืองพาจูชม สะพานแขวนมาจ ังโฮซู สะพานแขวนแห่งนีเพิงเปิ ดตัวได ้ไม่นาน คอ
สะพานทังสองฝั งด ้านซ ้ายขวาจะมีจุด ให ้ยืน ถ่ า ยรู ป วิว สวยๆ ส่ว นใหญ่จ ะมีแ ต่ค นเกาหลีม าเทียวพั ก ผ่ อ นใน
วันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร ซึงยาวทีสุดในประเทศเกาหลี พืนตรงกลางสะพานฝั งนึงจะเป็ นพืน
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนนํ าสีครามด ้านล่างได ้ ทะเลสาบแห่งงนีมีหอคอยสําหรั บ
คนทีชืนชอบวิวมุมสูง และยังมีร ้านกาแฟไว ้คอยบริการสําหรับนักท่องเทียวทีอยากนังจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ทีโชย
มาจากทะเลสาบ นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกว ้างจากบนสะพานแล ้ว ด ้านล่างยังมีสะพานไม ้เป็ นทางยาวให ้ชม
ธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝั งทะเลสาบได ้อีกด ้วย

จากนั นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพือให ้ท่านเรียนรู ้วัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็ น
อาหารเกาหลีป ระเภทผั ก ดองทีอาศัย ภูม ป
ิ ั ญญาก ้นครั ว ของชาวเกาหลี ด ้วยการหมั ก พริก สีแ ดงและผั ก ต่างๆ
โดยทัวไปจะเป็ นผั ก กาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรั บ ประทานกิม จิเ กือ บทุกมือ และยังนํ าไปปรุ งเป็ นส่ว นประกอบ
อาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบน
ั กิมจิมม
ี ากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล ้วจะมีรสเผ็ด และเปรียว ท่านยังสามารถลอง
สวมใส่ ชุดฮ ันบก ซึงเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร ้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว ้เป็ นทีระลึก

กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิ ปิ งย่างสไตล์เ กาหลี เนือหมู เนือไก่ เนือว ัว ปลาหมึก
อาหารเกาหลี เติมไม่อน
ั
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ ้งทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศ ถูกขนานนาม
ว่าเป็ นดิสนียแ
์ ลนด์แห่งเกาหลีใต ้ ตังอยูท
่ า่ มกลางหุบเขา ประกอบไปด ้วยโซนต่างๆ ดังนี Global Fair, Magic
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือท่านก ้าวผ่านประตูเข ้าไปในสวน
สนุ กเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยทีตกแต่งด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึง
ผสมผสานจนเข ้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที Magic Tree ต ้นไม ้แฟนตาซีขนาดใหญ่ท จะเปลี
ี
ยนธีมไปตาม
เทศกาลต่างๆ ถือเป็ นอีกจุดแลนด์มาร์คสําหรับนั กท่องเทียว

ี วต้องห้ามพลาดเด็ ดขาด!! สนุ กกับเครืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น
ใครชอบเครืองเล่นหวาดเสย
รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ทีเร็ วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์รเิ คน (Hurricane) เครืองเล่นทีจะ
หมุนๆ เหวียงๆ ให ้หัวใจเต ้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพืนดิน! ดับเบิลร็ อกสปิ น (Double Rock Spin) ที
จะหมุน ๆ ตีลัง กา 3 ตลบบนอากาศด ้วยความสูง ทีแทบกลันหายใจ เรือ เหาะไวกิง (Columbus Adventure)
เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ ้าเรือเหาะยักษ์ ทจะเหวี
ี
ยทุกคนขึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ท ี
ั เป็นอ ันด ับ
พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ทสู
ี งช น
ั ง 77 องศา และวิงด้วยความเร็ ว 104 กิโลเมตร/ชวโมง
ั
4 ของโลก ซึงมีความชนถึ

พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่สําหรับท่านทีไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซือบัตร Q-Pass เพือขึนไปรอเล่น
ได ้เลย โดยซือแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิมเพียง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ท่าน) จะได ้รับตัว
Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส่กล ้อง Action Camera มาให ้ เมือถึงด ้านบนให ้นํ ากล ้องส่งให ้
เจ ้าหน ้าทีเพือติดตัง ซึงจะเป็ นโบกีสุดท ้ายของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั งได ้เพียง 2 ท่าน เพราะจุดติดตัง
กล ้องมีเพียง 1 ชุด จากนันก็ลย
ุ !! และหลังจากลงจากรถไฟแล ้ว ท่านสามารถนํ า SD Card มาตรวจสอบ
การบันทึกวีดโี อ หากวีดโี อเสียจะสามารถขึนไปเล่นใหม่ได ้อีก 1 รอบ

ั มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง
พ ักเหนือยจากเครืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสตว์

ั ว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลก
ในสวนสัตว์ทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดของเกาหลี มีสต
ของสัตว์ป่าซาฟารี ขึนไปบนรถบัสซาฟารีเพือใกล ้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิงขึนอย่างโซน Safari World พบกับ
สัตว์ทน่
ี าเกรงขามอย่างสิงโตเจ ้าป่ า เสืออันดุร ้าย และหมีตวั ใหญ่ทอาจจะโผล่
ี
มาทักทายคุณได ้ทุกเมือ

จะมีอ ะไรตืนเต้นไปกว่า การนงรถสะเทิ
ั
นนําสะเทินบก!! ตะลุย เข ้าไปในโซน Lost Valley พร ้อม
เพลิด เพลิน กับ การชมสัต ว์ต่า งๆ ทีเดิน เล่น อย่า งอิส ระ ถ ้าโชคดีอ าจจะได ้พบกับ สัต ว์เ หล่า นีมาขอขนมกินถึง
หน ้าต่างรถเลยทีเดียว

ั โลกมาเจอความสวยงามของหมูพ
เปลียนบรรยากาศจากเหล่าสตว์
่ ฤกษา!! เดินชมสวนดอกไม ้ที
ี
กํ า ลัง ออกดอกบานสะพรั งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้ส ฤดู
(Four Season Garden) ซึงจะเปลียนแปลงพั น ธุ์
ดอกไม ้ไปตามฤดูก าลในรู ป แบบทีหลากหลายตลอดทังปี (ทังนีขึนอยู่กับ สภาพอากาศ) ด ้วยสีสัน ทีสดของ
ดอกไม ้แต่ล ะชนิด จึง ได ้รั บ ความนิย มอย่ า งมาก นั ก ท่อ งเทียวทีมาสวนสนุ ก จึง ไม่ พ ลาดทีจะมาถ่ า ยรู ป เก็ บ
บรรยากาศความสดชืนกลับไปเป็ นทีระลึก รวมทังยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุห ลาบ ในช่วงฤดูร ้อน ประมาณ
ั ยังไม่หมดแค่นัน ในช่วงเดือนนีจะมีเทศกาลคลายร ้อน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิลลีหลากสีสน
ไปกับสายนํ า (Summer Splash) ในฤดูใบไม ้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ
พร ้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให ้เข ้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบ
สวนสนุก และมีเจ ้าหน ้าทีแต่งตัวเป็ นผีมาเดินแกล ้งนั กท่องเทียวด ้วย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน
- ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต ้อนรั บเทศกาลปี ใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่ง ด ้วย
แสง สี เสีย ง สุด อลัง การ พร ้อมทังมีข บวนพาเหรดมาสร ้างความบัน เทิง ให ้กับ เด็ ก ๆ เช่น White Christmas
Parade, Moonlight Parade

การแสดขบวนพาเหรดอ ันน่าตืนตาตืนใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิงใหญ่อย่าง คานิวล
ั แฟนตาซี พาเหรด
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์ต่างๆ จากทัวทุก มุม โลก มีทังธีมสไตล์บราซิล อย่างแซมบาเฟสติวั ล
(Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท ้าเข ้าร่วมขบวนด ้วย สนุกสนาน
กับการเต ้นรํ าไปพร ้อมๆกัน ช่วงหัวคําเป็ นอีกหนึงการแสดงทีพลาดไม่ได ้เช่นกัน อย่าเพิงรีบกลับ! หากท่านยัง
ไม่ได ้ชมการแสดงพลุสด
ุ อลังการหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดทีจัดเต็มทังแสง สี เสียง
อย่างมูนไลท์พาเหรด (Moonlight parade) ให ้ท่านได ้ชมอีก ด ้วย ขบวนพาเหรดจะมีร อบ 14.30 18.30 และ
19.30 น.
เย็น

บริการอาหารเย็น (3) เมนู บูลโกกิ หมูหม ักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ ดเล็กน้อย โดยนําหมูลง
ในกระทะพร้อมนําซุปปรุงรส เมือสุกร ับประทานพร้อมเครืองเคียงและข้าวสวย

พ ักที

JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสาม
เชา้

โซลทาวเวอร์ - ผลิตภ ัณฑ์นําม ันสน - พลอยอเมทิส - ย่านยอนน ัมดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20
คอสเมติค - ถนนฮงแด
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั นนํ าท่านไปยังหนึงในทาวเวอร์ทมี
ี ววิ ทีสวยทีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตังอยู่บนภูเขานั มซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพืนดิน ไม่วา่ จะเป็ นช่วง
กลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได ้รับความนิยมเสมอมา ทังจากนั กท่องเทียวและคูร่ ักชาวเกาหลี
เพราะเป็ นจุดชมวิวทีมองเห็นวิวทัวทังกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นั บเป็ นอีกสถานทีสุดแสนโร
แมนติกแห่งหนึงทีคูร่ ักทุกคูไ่ ม่ควรพลาด นอกจากนียังมีไฮไลท์สําคัญของกรุงโซลทีนั กท่องเทียวทุกคนจะต ้อง
มาแวะเช็คอินคือ สถานทีคล ้องกุญแจชือดัง Love Key Ceremony ทีมีความเชือว่า คูร่ ักทีมาคล ้องกุญแจทีนีจะ
มีความรักทียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาท ัวร์นไม่
ี รวมกุญแจและค่าขึนลิฟท์ 10,000 วอน**

จากนันนํ าท่านเรียนรู ้การทํา ผลิตภ ัณฑ์นําม ันสน ทีสกัดจากนํ ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั นนํ าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
ี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ ย ้ายวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมือมาทําเป็ น
และนํ าโชค โดยมีตังแต่สม
แหวน จี ต่างหู และสร ้อยข ้อมือ
่ ยคุ ้นหูในหมู่
จากนันนํ าท่านเดินทางไปยังแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นชาวเกาหลี ย่านยอนน ัมดง ซึงอาจจะยังไม่คอ
ิ มากๆ ในหมู่คนเกาหลี ยอนนั มดงเป็ นย่านทีเต็ม ไปด ้วยร ้านคาเฟ่ เก๋ๆ ชิคๆ แต่ละร ้านจะมีธ ี
คนไทยนั ก แต่ฮต
มการตกแต่ง ทีแ ตกต่า งกั น ไป ไม่ว่า จะเป็ นสายฮิป สายอาร์ต สายแบ๊ว สายดอกไม ้ ก็ ม ีใ ห ้เลือ กตามสไตล์
ความชอบของแต่ละคน นอกจากร ้านคาเฟ่ แล ้ว ก็ยังมีร ้านขายเครืองประดับ ร ้านขายดอกไม ้ เทียนหอม และของ
กุก
๊ กิกอีกมากมาย สําหรับใครทีชอบคาเฟ่ แนวๆ ไม่เหมือนใคร และแฟนคลับซีรย
ี ์ W ต ้องไม่พลาดร ้านนี!! คาเฟ่
้นคอมมิ
YEONNAM-DONG 239-20 คาเฟ่ ดีไซน์ลายเส
ค คาเฟ่ สุดชิคทีออกแบบร ้านให ้เหมือนเราหลุดเข ้า
ไปอยู่ในโลกของการ์ตน
ู ซึงกําลังฮิตและถูกอัพเดทลงในอิสตาแกรมของชาวเกาหลีอย่างหนั กหน่วง ทุกอย่าง
ภายในร ้านถูกออกแบบ และตกแต่งให ้เหมือนฉากภาพวาดในการ์ตน
ู รวมถึงภาชนะทีใช ้ภายในร ้านก็ยังออกแบบ
ได ้เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร แถมเมนูแต่ละอย่างก็ยังอยูใ่ นราคาทีน่าคบหาอีกด ้วย

กลางว ัน

้ ว้ ยโสม
บริการอาหารกลางว ัน (5) เมนู ไก่ตน
ุ๋ โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําล ังเหมาะ ย ัดไสด
แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิรฟ
์ ในหม้อดินร้อนๆ
จากนันนํ าท่านแวะช ้อปทีร ้านเครืองสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช ้อปชาวไทย เพือ
เลือกซือกลับไปเป็ นของฝาก มีให ้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่ จะเป็ นสกินแคร์บํารุงผิวแบรนด์อ ย่าง
DEWINS และแบรนด์ JSM ทีเป็ นสินค ้าหลักของทางร ้าน ไม่วา่ จะเป็ นครีมหอยทาก ครีมนํ าแตก ครีมขัดขีไคล
ิ ค ้าอืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้ แป้ งม ้าโยก ยาย ้อมผม แฮนด์ค
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต ้น และยังมีสน
รีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็ นย่านทีอยู่ใกล ้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะทีส่วนใหญ่เ ป็ น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืนทีของถนนปิ กัสโซ่ทขึ
ี นชือของย่านนี นอกจากนั นทีนียังมีผับ บาร์ คาเฟ่
ร ้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทําให ้ทีนีเป็ นสีสันของกรุงโซลทีนั กท่องเทียวนิยมมา
ท่องเทียวไม่ขาดสายทังกลางวันและกลางคืน

เย็น
พ ักที
ว ันทีสี
เชา้

บริการอาหารเย็ น (6) เมนู ค ัมจาท ัง เเกงมน
ั ฝรงกระดู
ั
กหมู ซึงประกอบไปด้วยส่วนผสมทีสําค ัญคือ
ั
กระดูกหมูสว่ นซีโครง สนหล
ัง ม ันฝรงั ต้นหอม พริกแกง งาดําป่า ใบงาเขียว และเห็ด
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน
เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชว ังชาง
ด็อกกุง – ดิวตีฟรี – ตลาดเมียงดง
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั นนํ าท่านผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึงกําลังบานอยู่ทัวเกาหลี ไม่ต ้องไปถึงญีปุ่ นก็
ได ้ก็สามารถชมซากุระได ้ เพราะไม่วา่ จะเดินทางไปทีไหน สองข ้างทางจะเต็มไปด ้วยงามของดอกซากุระสีชมพู

อ่อนละลานตา พร ้อมหยิบกล ้องขึนมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว ้เป็ นทีระลึก อีกทังได ้เห็ นภาพของคนเกาหลี
ออกมาปิ คนิคตามสวนสาธารณะ ทังทีมาเป็ นเพือนกลุม
่ ใหญ่ๆ คูร่ ัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทําอาหาร
มานั งทานไปคุยไปดูดอก ซากุระไปด ้วย (ดอกซากุระจะเริมบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตงแต่
ั
กรุ๊ป
ประมาณว น
ั ที 08 – 15 เมษายน 2562 หรือ ในช่ ว งทีดอกซากุ ร ะบาน หล งั จากประมาณว น
ั ที 15
เมษายน จะไม่มโี ปรแกรมไปดูซากุระ)

หมายเหตุ **ทงนี
ั การบานของดอกซากุระขึนอยูก
่ ับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษท
ั
้ า่ ยใดๆทงสิ
ขออนุญาตไม่นําท่านไป และไม่มก
ี ารห ักคืนค่าใชจ
ั น**
จากนันนํ าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรทีช่วยเสริมความแข็งแรงให ้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยทําให ้จิตใจสงบ และเพิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ ยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
นํ าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต ้นไม ้ชนิดนีเจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับนํ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให ้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค ้างจากอาหาร และยา
กลางว ัน

ั ว์
บริการอาหารกลางว ัน (8) เมนู บิบม
ิ บบ
ั หรือข้าวยําเกาหลี ประกอบด้วยผก
ั ต่างๆพร้อมก ับเนือส ต
หม ัก เสิรฟ
์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ
จากนั นนํ าท่านชม พระราชว ังชางด็ อกกุง พระราชวังลําดับทีสองทีถูกสร ้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคย
ใช ้เป็ นทีพํ านั กของพระมหากษั ตริยห
์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สํ า คั ญ ทียั ง คงรั ก ษาไว ้ พระราชวั ง หลวงทั ง 5 ทีในโซลนั น จะมีลั ก ษณะหน า้ ตาคล ้ายๆ กั น แตกต่า งกั น ที
ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานทีด ้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนีก็มไี ฮไลท์ทน่
ี าสนใจ
คือ สวนฮู ว อน หรื อ สวนแห่ ง ความลั บ นั นเอง ภายในพระราชวั ง ประกอบไปด ้วยเขตพระราชฐานชั นนอก
พระราชฐานชันใน และสวนด ้านหลังทีใช ้สําหรับเป็ นทีพั กผ่อนของพระมหากษั ตริยใ์ นสมัยโบราณ เมือเดินเข ้า
มาบริเวณด ้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว ้าง เป็ นพืนทีสาธารณะทีนั กท่องเทียวสามารถเดินชมได ้ พระราชวัง
แห่งนีเคยถูกเผาทําลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได ้กลายเป็ นสมบัต ท
ิ างวัฒนธรรม

นั บตังแต่นันเป็ นต ้นมา ปั จจุบันยังคงเหลือ ความงดงามบางส่ว นของพระราชวังเอาไว ้ นอกจากนั นยั งมีต ้นไม ้
ขนาดยักษ์ มอ
ี ายุกว่า 300 ปี บ่อนํ า และศาลาริมนํ า

หมายเหตุ กรณีทพระราชว
ี
ังชางด็ อกกุงไม่เปิ ดทําการ ขอสงวนสิทธิปรบ
ั รายการท่องเทียว ทดแทน
เป็น พระราชว ังถ็อกซูกง
ุ 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตังโดดเด่นสง่า
งามอยู่ทา่ มกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรืนไปด ้วยต ้นไม ้ ยิงช่วงฤดูใบไม ้เปลียนสี
แล ้วยิงสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลียนเวรยามของทหาร หากมาได ้ถูกจังหวะจะได ้ชมพิธเี ปลียนเวร
ยามประจํ าวัน ซึงในหนึงวันนั นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีสอง 14.00 น. และรอบสุดท ้าย
ตอน 15.30 น.
ี
ทสุ
ี ดในโซล แหล่งรวมสินค ้าแบ
จากนั นนํ าท่านเลือกซือสินค ้าปลอดภาษี ดิวตีฟรี ทีร ้านค ้าปลอดภาษี ทใหญ่
ิ เครืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง
รนด์เนมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น นํ าหอม เสือผ ้า เครืองสําอาง กระเป๋ า นาฬกา
และสินค ้าแบรนด์อ นๆ
ื
อีกมากมาย โดยชันใต ้ดินจะเป็ นสินค ้าแบรนด์หรู และเครืองดืมแอลกอฮอล์ อาทิเ ช่น
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE,
ิ
MIU MIU เป็ นต ้น ในส่วนของชันที 1 เป็ นช็อป CHANNEL และนาฬกาดั
งหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX,
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต ้น ชัน 2 เป็ นช็อป MCM ชันที 3 เป็ นโซนเครืองสําอางค์หลากหลายแบรนด์
ดัง ไม่ว่า จะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME,
CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต ้น ชัน 4 จะเป็ นสินค ้าแบรนด์เนมอืนๆ และชันที 5 จะเป็ นแบรนด์
ของเกาหลี และโซนร ้านอาหาร

จากนั นนํ าท่านเพลิดเพลินกับการช ้อปปิ ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรั พย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เ กาหลี ตลาดแห่ง นีจะมีเ สือผ ้า กางเกง รองเท ้า นํ าหอม เครืองสํา อางค์ทังแบรนด์เ นมชือดั ง
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดเี พลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรทีวัยรุ่นต ้องการก็สามารถหาได ้จากที
ตลาดนี อาทิเช่น ร ้านเครืองสําอางค์คท
์ คุ
ี ้นหูคนไทยทีไม่ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครืองสําอางค์คจ
์ ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง
รุ่นไม่มข
ี ายในประเทศไทย หรือจะเป็ นร ้านขายรองเท ้าแบรนด์ดังอย่างร ้าน MBC MART ก็มรี องเท ้าหลากหลาย
แบรนด์ดงั ให ้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต ้น

ในส่วนของอาหารบริเวณข ้างทางทีฮอทฮิตไม่แพ ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให ้
ได ้ลิมลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ ากิน ขนมไข่หรือเครั นปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง กุ ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม ้แล ้วเอาไป
ย่าง ต๊อกโบกี เค ้กข ้าวทีขึนชือของเกาหลี ปรุงรสด ้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมทีใน
ตลาดเมียงดง บะหมีดําจาจังมยอน หนึงในเมนูสด
ุ ฮิตทีเห็นกันบ่อยในซีรส์
ี เกาหลี มันฝรังเกลียวทอดกรอบเสียบ
ไม ้ พบเห็นได ้ทัวไปในเมืองไทย แต่ของทีนีจะมีไส ้กรอกเพิมเข ้ามาอีกหนึงชัน ปลาหมึกยักษ์ ทอดกรอบ เสียบ
ไม ้แบบอลังการโรยด ้วยเกลือ เป็ นต ้น แต่หากคนทีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ ้าดัง ซึงไอติมทีกดมาใส่
โคนนันสูงถึง 2 ฟุต

เย็ น
พ ักที

ั เพือความสะดวกในการช็ อปปิ ง)
อิสระอาหารเย็น (ให้ทก
ุ ท่านได้อส
ิ ระตามอ ัธยาศย
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระด ับเดียวก ัน

ว ันทีห้า
เชา้

ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอน
ิ ชอน
้ (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกสไตล์
รบ
ั ประทานอาหารเชา
ี
เกาหลีค ล้า ยสุก หม้
ี อไฟ ประกอบไปด้วยเนือหมู
้ เกาหลี เป็นอีกหนึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และย ังเป็นอาหารพืนเมืองทีมีมา
สไลด์ ผก
ั เห็ ด และวุน
้ เสน
อย่างยาวนานอีกด้วย
จากนั นนํ าท่านเพลินเพลินกับการแวะซือของฝากที ซุปเปอร์มาร์เก็ ต (ละลายเงินวอน ซือ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหน า้ โสม ครีม ล ้างหน า้ โสม เครืองสํา อางโสม และยั ง มีก ม
ิ จิ เปเปโร (ป๊ อกกีเกาหลี) ชิน ราเมง (มาม่า
เกาหลี) นมกล ้วย เป็ นต ้น

11.20 น.
15.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที XJ701 (ไม่มบ
ี ริการอาหารบนเครือง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร ้อมด ้วยความประทับใจ

*** สําค ัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีทต้
ี องออกตวภายใน
ั
เครืองบิน / รถท ัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกตวโดยสาร
ั
กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุก
ครงั
เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนเทียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
้ า่ ยใดใดทงสิ
มิเช่นนน
ั ทางบริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
ั น
้ ริการ
ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงนี
ั ขึนอยูต
่ ามความ
เหมาะสม
**กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมือง ทงที
ั กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษท
ั ฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆทงสิ
ั น และขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าบริการ ไม่วา่ กรณีใดๆ ซึงอยู่
นอกเหนือความร ับผิดชอบของบริษ ัท**
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันไปถึง**

อ ัตราค่าบริการ เกาหลี 5 ว ัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SPRING DAY อินชอน – โซล – โซล
กําหนดการเดินทาง
เมษายน – พฤษภาคม 2562

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตว)
ั

ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ

พ ัก
เดียว
เพิม

06 – 10 เมษายน 2562
10 - 14 เมษายน 2562
11 - 15 เมษายน 2562
12 - 16 เมษายน 2562
13 - 17 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
18 - 22 เมษายน 2562
19 - 23 เมษายน 2562
02 – 06 พฤษภาคม 2562
07 - 11 พฤษภาคม 2562
09 - 13 พฤษภาคม 2562
14 - 18 พฤษภาคม 2562
16 - 20 พฤษภาคม 2562
23 - 27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถน
ุ ายน 2562
30 พฤษภาคม – 03 มิถน
ุ ายน 2562

17,999
21,999
23,999
24,999
23,999
17,999
17,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
13,999

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน***
** ทางบริษ ัทขออนุญาตเก็ บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**

่ นน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั ไม่เชน
ั ทางบริษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่
ิ เพราะทางบริษ ัทได้ทา
ว่าด้วยกรณีใดๆทงส
ั น
ํ การจ่ายค่าตวก
ั ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถถ้
ี วน ก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงั เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง

ํ ค ัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ข้อความสา
ในกรณีทลู
ี กค ้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ แล ้วไม่สามารถผ่าน เข ้า-ออก นอกประเทศได ้ ทําให ้ลูกค ้า
ต ้องถูกสง่ ตัวกลับเข ้าประเทศไทย จึงมีคา่ ใชจ่้ ายทีเกิดขึนในการเปลียนตัวขากลับ และรวมถึงค่าบริการอืนๆที
เกิดขึนด ้วย ฉะนัน ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบในค่าใชจ่้ ายทีเกิดขึนทีทางประเทศนั นๆเรียกเก็บ ทางผู ้จัดและ
ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีเกิดขึนทุกกรณี หรือต ้องรอกลับประเทศไทยในเทียวบินถัดไปทีมีท ี
นั งว่าง หรือตามวันเดินทางของตัวเครืองบิน ทังนี ขึนอยูท
่ างเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศเกาหลีใต ้
และสายการบินเป็ นผู ้พิจารณา ทางผู ้จัดไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้
่ ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีทาง
** ตรวจคนเข ้าเมืองประเทศเกาหลีใต ้จะมีการสุม
ั
ตรวจคนเข ้าเมืองเรียกสมภาษณ์นัน ขึนอยูก
่ ับทางตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นผู ้พิจารณา และอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของทาง
เจ ้าหน ้าที ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงในสว่ นนีได ้ **
*** ทั วร์ครังนีมีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเป็ นหมู่คณะเท่านั น ถ ้าลูกค ้าต ้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

**หมายเหตุ**
1. รั บเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว ค่าทัวร์ทจ่
ี ายให ้กับผู ้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู ้จัดได ้ชําระ
ให ้กับ สายการบิน และสถานทีต่า งๆ แบบชํา ระขาดเช่น กัน ก่อ นออกเดินทาง ฉะนั นหากท่า นไม่ไ ด ้ร่ ว มเดินทางหรือใช ้
บริการตามรายการไม่ด ้วยสาเหตุใดหรือได ้รับการปฏิเสธการเข ้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต ้) ทางผู ้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครืองบินให ้แก่ท่าน ***และทาง
ิ ธิ ราคานีเฉพาะน ักท่องเทียวชาวไทยเท่านน
ั ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิมจาก
บริษ ัทขอสงวนสท
ราคาค่าท ัวร์ปกติอก
ี 100 USD** กรณีตด
ั กรุ๊ปเหมาทีเป็ นเด็กนั กเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครืองสําอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปทีมีการขอดูงาน **จะต ้องสอบถามราคาใหม่ทก
ุ ครัง**
2. หากมีเ พือนหรือ ญาติข องท่า นต ้องการร่ ว มเดิน ทางท่อ งเทียวระหว่า งท่อ งเทียวในประเทศเกาหลี หรือ ปั ญ หาต่ า งๆ
ตลอดจนข ้อแนะนํ ากรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีทีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต ้องรับฝากของจากผู ้อืนเพือทีจะนํ าไปยัง
ประเทศนั นๆ หรือนํ ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิงของนั นว่าต ้องไม่เป็ นสิงของผิดกฎหมาย ซึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชีวต
ิ เจ ้าหน ้าทีจะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิงของใดใด
3. โรงแรมทีพักทีประเทศเกาหลีใต ้อาจะมีการสลับปรั บเปลียนขึนอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค ้าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต ้จะมีชา่ งภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท ้ายช่างภาพจะ
นํ าภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือได ้ แต่ถ ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต ้องซือ เพราะทางบริษัท
ื
ทัวร์ไม่มก
ี ารบังคับลูกทัวร์ซอแต่
อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน ้า
5. ทัวร์ครังนีมีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเป็ นหมู่คณะเท่านั น ถ ้าลุกค ้าต ้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร ้านช ้
อปปิ ง เช่น นํ ามันสน / ร ้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทียว
เอง 300 USD ต่อท่าน

ั
่ เข้าประเทศเกาหลีให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศเกาหลี
ไม่เกิน 90 ว ัน ไม่
ว่าจะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั
าเมือง เพือยืนย ัน
การมีคุณสมบ ัติการเข้าประเทศเกาหลี* ด ังต่อไปนี
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันไปถึง
- ตวเครื
ั
องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพําน ักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บ ัตร
- สิงทียืนย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
เครดิต เป็นต้น)
- ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพําน ักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ
้ ัก โรงแรม และอืนๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียม
ให้
- กําหนดการเดินทางระหว่างทีพําน ักในประเทศเกาหลี ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
อ ัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี

 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ

 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่าน

 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ

 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ ต
, ค่าซักรีด , มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการ
้ ริการ)
ใชบ
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท ้องถิน
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ตต่างด ้าว

่
เอกสารประกอบในการยืนวีซา
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด ้าว
3) ใบสําคัญถินทีอยู่
4) สําเนาทะเบียนบ ้าน(ถ ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนังสือเดินทางต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกด ้วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่ )
เงือนไขการชําระค่าบริการ

1.
2.
3.
4.

น ักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินม ัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือสํารองทีนงั ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน กรณีนักท่องเทียว
หรือเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ
ให ้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซี จองการเดินทางน ้อยกว่า 30 วัน จะต ้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขัต
ฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
ื
 กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอ
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
 กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน
โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการด ังนี
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

1.

การเดินทางทีต ้องการั นตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

2.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด นั ก ขัต
ฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

3.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ

1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่ วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น

3. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ทมี
ี นัก ท่องเทียวร่วมเดิน ทางน อ้ ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับ

นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิไม่รั บ ผิด ชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั ง สือ
เดินทาง และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทาง
บริษัทพร ้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิในการเปลียนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกั บ สถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียวส่วน
ใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไม่รั บ ผิด ชอบใดๆ ต่อ ความเสีย หายหรือ ค่า ใช ้จ่า ยใดๆ ทีเพิมขึนของนั ก ท่อ งเทียวทีมิไ ด ้เกิด จาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือ
ั อืน เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการปรั บราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี
เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกัน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้
ทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่า ทีกํ า หนด
จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
 สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
 ประเทศเกาหลี มีก ฎหมายห ้ามนํ า ผลิต ภัณ ฑ์ท ทํ
ี า มาจากพืช และเนือสัต ว์ทุก ชนิด เข ้าประเทศ เช่น ผั ก , ผลไม ้สด , ไข่ ,
เนือสัตว์ , ไส ้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบ จะต ้องเสียค่าปรับในอัตราที
สูงมาก

