รหัสทัวร HPT1901380
ทัวรเกาหลี แฮปปﻥเลิฟ ซัมเมอร 5 วัน 3 คืน (ZE)
พิพิธภัณฑถํ้าควังเมียง สะพานกระจก เกาะนามิ ปอมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอรแลนด
ศูนยโสมเกาหลี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู พระราชวังเคียงบ็อค ดิวตี้ฟรี
พิเศษ !! สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน
(-/-/-)
19.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6
เคานเตอร M สายการบิน อีสตารเจ็ท (ZE) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก
22.20 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินที่ ZE512 (ไมมีบริการ
อาหารบนเครื่อง)
(ใชเวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง

สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑถํ้าควังเมียง – สะพานกระจกแกว – เกาะนามิ - ซู
วอน
(-/L/D)
เดินทางถึงสนามบินอิน
ชอนประเทศเกาหลีใต
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย
2 ชั่วโมง) หลังผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นนําชม พิพิธภัณฑถํ้าควังเมียง ในอดีตคือเหมืองถานหิน ตั้งแตสมัยยุค
อาณานิคมญี่ปุน เปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งทางประวัติศาสตรของประเทศเกาหลี
ตั้งอยูที่จังหวัดเคียงกีโด กําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1912 กอนจะถูกทิ้งรางในป ค.ศ.
1972 ปจจุบันไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ภายในถํ้าจัดแสดงโลกใตนํ้า
Cave Aqua World ใหชม และมีหองโถงสําหรับจัดแสดงดนตรีและศิลปะอีก
ดวย ชม สะพานกระจกแกว ตั้งอยูบนแมนํ้าซุยัง เมืองชุนชอน ลักษณะคลาย
สะพานแขวน ชมวิวทิวทัศน
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อโดย
การนําไกบารบีคิว มันหวาน กะหลํ่าปลี ตนกระเทียม ซอส และขาว มาผัดรวมกัน
บนกระทะแบนสีดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานคูกับผักกาดเกาหลีและ
เครื่องเคียงตางๆ

บาย

คํ่า

ที่พัก
วันที่สาม

เชา

นําทานลงเรือเฟอรรี่สูเดินทางสูเกาะนามิ โดยใช
เวลาขามประมาณ 10 นาที เกาะแหงนี้ตั้งตามชื่อของ
นายพลนามิซึ่งเขารับราชการตั้งแตอายุ 17 ทานเปน
ผูมีความสามารถนําทัพไปปราบจลาจลในทาง
ภาคเหนือของเกาหลีจนไดรับตําแหนงสูงในขณะที่
ทานอายุยังนอย แตตอมาภายหลังทานไดถูกใสราย
โดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศนของสถานที่เคยใช
เปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมี
เวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจ
ทานเปนพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ทานจะไดพบกับรูปปﻥนของเบยองจุน
และชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย
เพื่อลงเรือกลับ
บริการอาหารคํ่า (มื้อที่ 2) เมนู สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ คลายกับสุกี้ยากี้
มีสวนผสม เชน ผัก เนื้อสัตวหั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะนําวัตถุดิบเหลานี้จุมแชลงใน
นํ้าเดือด หรือนํ้าซุป และปลอยทิ้งไวสักพัก จากนั้นนําสวนผสมอยางอื่น เชน เตาหู
บะหมี่ ลงตุนใหเขากัน แลวรับประทานโดยจุมลงในซอส
NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรือเทียบเทา
ปอมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไมรวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอรแลนด ศูนยเครื่องสําอาง – ทงแดมุน – โซล
(B/L/D)
บริการอาหารเชา (มื้อที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู ปอมปราการฮวาซอง เปน
สิ่งกอสรางขนาดใหญ ตั้งแตยุคโจซอน
(Joseon) สรางขึ้นชวงป ค.ศ. 1794-1796
เปนปอมปราการ ประจําเขต Suwon-si
ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเปนรากฐานสําหรับ
การสรางเมืองใหมในบริเวณนี้ กําแพงของปอมปราการมีความยาวถึง 5.5
กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญ
และงดงามถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางดานประวัติศาสตร เมื่อป ค.ศ. 1997
สรางขึ้นดวยอิฐ โดยจะมีรูบนกําแพงขนาดที่พอดี สําหรับใชเปนจุดยิงปนหรือธนูได
เชื่อกันวาเปนการสรางที่มก
ี ารใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแหงหนึ่งของยุคนั้น

เที่ยง

บาย

คํ่า

ที่พัก
วันที่สี่

เชา

หรือหากมีเวลาทานจะนั่งรถไฟหัวมังกร (ราคาทัวรไมรวมตั๋ว) ชมรอบๆปอมก็ได
ใชเวลานั่งชมประมาณ 30 นาทีตอ 1 รอบ
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู หมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบ
ดั้งเดิมเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับนํ้าจิ้มเตาเจี้ยวสูตร
เฉพาะและนํ้าซุปสาหราย
จากนั้นทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด
เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขาเชิญทานทอง
ไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมขบวนพาเหรด
แฟนตาซีจากตัวการตูนสุดนารักเติมเต็มความสุขของทาน สนุกสนานไปกับเครื่อง
เลนตางๆ ไมจํากัดชนิดพรอมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติก ทามกลางสวนสวยที่จะ
ผลัดเปลี่ยนจัดแสดงไมดอกนานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งป สมควรแกเวลา นัด
พบ ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสูกรุงโซล แวะชอป ณ ศูนย
เครื่องสําอาง (Cosmetic gallery) เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางแบรนดของ
เกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย
อิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า (มื้อที่ 5) เมนู ปลายางเตาถาน ปลาเนื้อแนนยางรอนๆ ออกรส
เค็มนิดๆ หอมถานที่ใชยาง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด
หลังอาหาร อิสระทานเดินยานทงแดมุน แหลงชอปปﻥงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย
ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ทานสามารถซื้อสินคา
หลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็ม
ขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงนองถุงเทา ผาพันคอ ทานจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศการชอปปﻥงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา
ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถอกซู - หมูบานเกาหลีโบราณ
- วัดโชเกซา – ศูนยสาหราย – ทําคิมบับและสวมชุดประจําชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้
ฟรี – ยานฮงแด – เมียงดง ( B / L / D )
บริการอาหารเชา (มื้อที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง

จากนั้นนําทานเดินทางสูศูนยโสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่
มีอายุ 6 ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทาน
ไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนํากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่
ทานรักและนับถือทางบาน จากนั้นนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันทีศ
่ ูนย
สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันตางๆยอมรับวาเปน
สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูแลตับ
ของเรา เปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะได
ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้
ฮอกเกนามู เปนตนไมที่เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขา
ที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทาน
เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง เดินทางมายัง พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปน
พระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรางขึ้นในป ค.ศ.
1394 ตนพระราชวงศที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมู
พระที่นั่งมากกวา 200 หลังแตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุกยึด
ครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย
ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่นั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม
ถายภาพคูกับพลับพลากลางนํ้าที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาต
ตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยนเวรยาม
ของทหารราชองครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที มีโชวทั้งหมด
3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนั้นเดินทางสู
หมูบานเกาหลีโบราณ เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชอง
ที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมูบานแหงนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัย
โบราณมี กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไกตุนโสม อาหารยอดนิยมในวังหลวงใน
สมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงสุขภาพ ในตัว
ไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่อง
เคียงที่เรียกวา กักตุกี คือ เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ

บาย

คํ่า

เดินทางไปชม วัดโชเกซา หรือที่คนไทยเรียกวา
“วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแหงนี้ เปนเหมือน
ศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่ง
เปนวัดเกาแกและมีชื่อเสียงเปนอยางยิ่งเมื่อเดิน
เขามาในวัดนี้ สิ่งแรกที่จะสังเกตเห็นก็คือตนไม
ใหญที่ดานหนาประตูทางเขามีความสูงถึง 26
เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้น มีอายุมากกวา 500 ปและเปนอาคารขนาดใหญ
ชื่อวา Daeungjeon สรางขึ้น ในป ค.ศ. 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ 3 องค ชาวเกาหลีเชื่อกันวามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการกันในวัน
สําคัญตางๆ
จากนั้นนําทานเขาชมศูนย
สาหราย เยี่ยมชมของฝากที่
มีชื่อเสียงของเกาหลี
สาหรายผลิตสดใหมทุกวัน
มีหลายรสชาติ เหมาะกับให
ทานไดเลือกซื้อไปเปนของ
ฝากของที่ระลึก นําทานเรียนรูวิธีการทําคิมบับหรือขาวหอสาหราย เมนูงายๆ ที่
คนเกาหลีนิยมรับประทาน คําวา คิม แปลวา สาหราย คําวา บับ แปลวา ขาว
ลักษณะจะเปนแทงยาวๆ แลวจะหั่นเปนชิ้นๆ พอดีคําจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได
ตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดใหทานได
เลือกใสพรอมเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําทานชอปปﻥงสินคาปลอดภาษี
ทีด
่ ิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม
เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู
ยานฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ยอมาจาก "ฮงอิกแดฮักเกียว" (แปลวา
มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบยอๆ เลยกลายเปน "ฮงแด" ยานนี้มีทั้งรานอาหาร
คอฟฟ ﻤช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผาและเครื่องสําอาง เกสเฮาส ราคายอมเยา
ถือเปนแหลงรวมวัยรุนเด็กแนวชาวกาหลี
บริการอาหารคํ่า (มื้อที่ 6) เมนูโอซัมบุลโกกิ วุนเสน จะมีผักกาดขาว เนื้อหมู และ
ปลาหมึก ผัดในกระทะ ซึ่งมีนํ้าซุปรสชาติออกหวาน ผัดทุกอยางใหเขากันจนสุก
และนํ้าซุปเหลือขลุกขลิก ทานกับขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงมากมาย

ที่พัก

วันที่หา

เชา

หลังอาหาร นําทาน ชอปปﻥงยานเมียงดง หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของ
เกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้เทานั้น
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางแบรนดดังของ
เกาหลี เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนหนุมสาวชาวโสมจํานวนมากในแตละวัน
L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง - ศูนยพลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไมรวม
ลิฟท) – ซุปเปอรมาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
(B/L/-)
บริการอาหารเชา (มื้อที่ 9) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช
ตนสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศ
เกาหลีใตออกมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง โดยกวาจะมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดงได 1
แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ
2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํ้ามันมาผลิต
และวิจัยออกมาเปนนํ้ามัน สามารถชวย
ในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปน
อยางดี นําทานชมศูนยเจียระไนพลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีมวง
พลอย และถือวาเปนอัญมณีนําโชคและสุขภาพของผูที่เกิดวันเสาร นําทานเดินทาง
สู หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) ถือไดวาเปน
สัญลักษณที่สําคัญแหงหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกวา “นัมซาน ทาวเวอร”
(NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เปนหอคอยที่มีความสูง
จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ถูก

สรางขึ้นในป ค.ศ. 1969 ถือวาเปนหอคอยเมืองที่สูงที่สุดติด 1 ใน 18 อันดับของ
โลก เปดใหนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดเขาชมครั้งแรก เมื่อป ค.ศ. 1980
ได ภายในแยกเปน 3 โซน ไดแก TOWER , PLAZA และ LOBBY เปนจุดที่
สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดทั้งยามกลางวันและยามคํ่าคืน ชม
ทัศนียภาพของแมนํ้า Han ซึ่งไหลผานใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบานชองที่เรียง
ราย และลอมรอบไปดวยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระ
ใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอย หรือคลองกุญแจคูรักตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก หรือ ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปน
เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก
และซอสดํา เนื้อไกที่นิ่ม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอม
อรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง
บาย
จากนั้นแวะซื้อของฝากทีร่ านซุปเปอรมาเก็ต เลือกซื้อสาหราย ขนมตาง ๆ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเปนขนมโสม ชาโสม
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม กิมจิ เปบเปโรหรือปอกกี้
เกาหลี ชินราเมงหรือมามาเกาหลี เปนตน
สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางสูสนามบินอินชอน เช็คอินรับบอรดดิ้งพาส
17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินที่ ZE511 (ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง)
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราคาบริการ
เดินทาง
วันที่ 14-18 มิถุนายน
2562
วันที่ 15-19 มิถุนายน
2562
วันที่ 21-25 มิถุนายน
2562
วันที่ 24-28 มิถุนายน
2562

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

10,876

10,876

5,000

10,876

10,876

5,000

10,876

10,876

5,000

10,876

10,876

5,000

หมายเหตุ

วันที่ 26-30 มิถุนายน
2562
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
2562
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค.
2562
วันที่ 02-06 กรกฎาคม
2562
วันที่ 04-08 กรกฎาคม
2562
วันที่ 05-09 กรกฎาคม
2562
วันที่ 09-13 กรกฎาคม
2562
วันที่ 11-15 กรกฎาคม
2562
วันที่ 12-16 กรกฎาคม
2562
วันที่ 16-20 กรกฎาคม
2562
วันที่ 18-22 กรกฎาคม
2562
วันที่ 19-23 กรกฎาคม
2562
วันที่ 23-27 กรกฎาคม
2562
วันที่ 25-29 กรกฎาคม
2562
วันที่ 26-30 กรกฎาคม
2562
วันที่ 30 ก.ค.-03 ส.ค.
2562

10,876

10,876

5,000

10,876

10,876

5,000

10,876

10,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

11,876

11,876

5,000

13,876

13,876

5,000

13,876

13,876

5,000

13,876

13,876

5,000

13,876

13,876

5,000

13,876

13,876

5,000

13,876

13,876

5,000

***ราคา INFANT (เด็กเล็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 2 ป) 7,000 บาท***
จอยแลนด หักคาตั๋วออก 7,000 บาท
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**
ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมเิ ทานั้น
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือ
ยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน
สวนนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่นั่งโดยระบบสายการ
บิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดแตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลีใต
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศเกาหลีใต ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทุกกรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีใตเรียกเก็บ
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื่องบิน ทั้งนี้แลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได
ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
รายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
ตามรายการ
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
7. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.
รายการ

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุใน
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
8. หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตาม

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับ
ภาษี)
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน
หอง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ
20 กก.)
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชําระพรอมคา
ทัวร)
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย)

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย)
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย)

สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดทุกกรณี
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคา
มัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว
เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง
รานอาหาร เปนตน
3. หากจํานวนการจองของผูเดินทางเต็มกรุปแลว ผูจองไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดทุกกรณี
4. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด

5. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามชองทางของบริษัทได
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 20 ทาน
ขอควรทราบ
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศเกาหลีใตไมเกิน 90 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
เกาหลีใต ดังตอไปนี้
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศเกาหลีใตได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น

3. ประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขา
ประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจาก
สิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ
1.
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ
ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ
นามสกุลคํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุ
สุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. กรณีลูกคาไมเขารานช็อปของรัฐบาล ชําระเพิ่มรานละ 50 USD ตอทาน

หมายเหตุ : คณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแลว ประมาณ 2 ชั่วโมง
ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมืองหากทานสามารถผานเขาเมืองได
ภายหลัง ทานจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเองและไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจาก
ทัวรได เพื่อความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา
ขออภัยในความไมสะดวก

โปรดอ่านทุกข้อในรายการท ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทําการจองทุกครงั

