STV2000323
ทัวรเกาหลี ปดเทอมใหญ หัวใจซารางเฮโย 5 วัน 3 คืน (LJ)
นําทานไปเช็คอินแลนดมารคชื่อดัง “เกาะนามิ” แหลงทองเที่ยวยอดฮิตสนุกสนานเต็มอิม
่ !! กับการ
ปﻤนจักรยานเรียลไบค ชมวิวใบไมผลิ - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิ้ลคาร) –
สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา - ชิมสตอเบอรีล
่ ูกโตๆจากไร - ใหทานไดสนุกกับเครือ
่ งเลนนานา
ชนิด ณ สวนสนุกEVERLAND (เต็มวัน!!) - ชอปปง ﻥสินคาแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ยานมหาลัยฮ
งอิก)

กําหนดการเดินทาง : มีนาคม 2563 (ฤดูใบไมผลิ!!)
(พักซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
**พาทานสนุกกับสวนสนุกเอเวอรแลนดเต็มวัน**
สายการบินจินแอร แอรไลน (LJ) <ขึ้นเครือ
่ งสุวรรณภูมิ>
ขาไป

LJ 004

ขากลับ

LJ 003

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN)

- กรุงเทพ (BKK)

22.25 – 05.40+1 น.
17.10 – 21.10 น.

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)

19.00 น.

คณะพรอมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู…..
เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตปายรับที่สนามบิน
== HAPPY TOGETHER โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเช็คอินตั๋ว
เครื่องบินและสัมภาระใหแกทา น….

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโ ดยสาร
พรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที
วันทีส
่ อง

สนามบินอินชอน – นําทานไปเช็คอินแลนดมารคชื่อดัง “เกาะนามิ” แหลง
ทองเที่ยวยอดฮิตสนุกสนานเต็มอิ่ม!! กับการปﻤนจักรยานเรียลไบค ชมวิวใบไม
ผลิ - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิล
้ คาร) – สักการะขอพร ณ
วัดชินฮึงซา

22.25

เหินฟาสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ
SNACK BOX บนเครื่อง)

05.40+1

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ชัว่ โมง)

จากนั้น นําทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ นําทานขึ้นเรือเฟอรรขี่ าม
ฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไมผลิ ดอกไม ตนไมนานาพันธุ จะ
เริ่มผลิใบ ผลิดอก สรางสีสันสวยงามใหกับเกาะแหงนีอ
้ ยางมาก และอากาศเย็นๆ
สบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา ใหทานไดถา ยรูปสวยๆกับสวนดอกไมนานาพันธุ
ในเกาะแหงนี้ และอีก 1 ไฮไลทที่พลาดไมไดเลยคือ ทิวตนสนที่เปนไฮไลทของเกาะ
นามิ

วากันวาถามาเกาะนามิแลวไมไดถา ยรูปที่ทิวตนสนนี้ เหมือนมาไมถงึ เกาหลีเลย
ทีเดียว และระหวางทางกลับมีรานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก
ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทา นเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนัง่ จิบกาแฟ
รอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากนั้นไดเวลานัดหมาย นําทานนัง่ เรือ
เฟอรรี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

จากนั้น พาทานไปสนุกสนานตอกับการ ปﻤนจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
เปดประสบการณใหมเปนการปﻤนจักรยานบนรางรถไฟที่ทานเคยเห็นตามซีรียเกาหลี
หลายๆเรื่อง ทานจะไดสนุกสนานกับกิจกรรมที่ไดทํารวมกับครอบครัว เพื่อน

หรือคนรัก พรอมกับชมความงดงามของธรรมชาติ 2 ขางทางทีห
่ าไดยาก ไมวา
จะเปนการปﻤนผานแมนาํ้ ลําธาร ทุงนา แปลงผัก ทิวสน ตนไม ดอกไม ตลอดเสนทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคาลบี ไกบารบค
ี ิวผัดซอส
เกาหลี) (1)

บาย

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึน
้ เคเบิล
้ คาร) เรียกอีก
อยางหนึ่งวา สวิสเซอรแลนดของเกาหลี
ดานหนาอุทยานจะมีรูปปﻥนหมีดาํ เปน
สัญลักษณของอุทยาน เมื่อเขาไปดานใน
อุทยาน ทานจะไดชมวิวธรรมชาติที่งดงาม
อาทิ ทิวเขาซอรัคซาน และ บรรดาตนไม
ดอกไมที่เริม
่ ผลิบาน และในชวงปลาย
มี.ค – กลางเม.ย นั้น “ดอกซากุระ” หรือ
ที่คนเกาหลีเรียกวา ดอกพ็อด-กด ก็จะ
เริ่มผลิดอกบานสะพรัง่ ทัว่ ทัง้ อุทยาน จนอดที่จะถายรูปทัง้ วันไมไดเลยทีเดียว
และภายในอุทยานแหงนี้ ยังมีวด
ั ศักดิ์สิทธิท
์ ค
ี่ นไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพร
เปนอยางมาก นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใหญตั้งอยู
กลางแจง เปนวัดเกาแกในนิกายเซน นักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมมาทําบุญถวาย
ขาวสาร ถวายเทียน เพือ
่ เปนสิรม
ิ งคลของชีวต
ิ อีกทั้งมีความเชื่อวา “หากมาขอพรที่
วัดแหงนี้ จะสมหวังดัง่ คําอธิษฐานเกือบทุกราย”

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)

ที่พก
ั

SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว

วันทีส
่ าม

ชิมสตอเบอรีล
่ ก
ู โตๆจากไร - ใหทานไดสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด ณ สวน
สนุกEVERLAND (เต็มวัน!!) - ชอปปﻥงสินคาแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ยานมหา
ลัยฮงอิก)

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3)
จากนั้นนําทานสู ไรสตอเบอรี่ นักทองเที่ยวมักจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสต
อเบอรี่ลก
ู โตมากๆ บางลูกโตเทาลูกละมุดบานเราเลย ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสต
อเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรีแ่ บบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธธี รรมชาติ ผลผลิตที่
อรอยปราศจากสารพิษ ใหทา นสามารถชิมสตอเบอรีต
่ ามอัธยาศัย....

จากนั้นพาทานสนุกสนานเต็มอิม
่ ที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน!!!) เปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สด
ุ ของประเทศ ตัง้ อยูทา มกลางหุบเขา ภายในสวนสนุกแหงนี้
จะหอมลอมไปดวยดอกไมนานาพันธุ ทีง่ ดงามจนทานคิดวาเปนดอกไมปลอมเลย
ทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ

T-

Express ( รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การตูน 4 มิติ บานหมุน
บานผีสงิ ฯลฯ

ในสวนสนุกแหงนี้ ทานจะไดชมความนารักของ หมีสีนํ้าตาล ทีแ
่ สนรูส
 ามารถทํา
ตามคําสั่งของเจาหนาทีท
่ ี่ใหขนม ทั้งเดิน เตน และโยนลูกบอล รับรองวาทานจะ
อดหลงรักไมไดเลยทีเดียว อีกทัง้ ทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโตเจาปา หมีดํา
ไฮยีนา ฯลฯ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดสนุกกับเครื่องเลนแบบเต็มที่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีแสนอรอย เมนูยอดฮิต!!
(4)

จากนั้น นําทานไป ชอปปง ﻥตอที่ ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน อยู
ใกลกบ
ั มหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเสนนี้เต็มไปดวยสินคาแฟชั่น ทั้งรานคา 2
ขางทาง แผงลอย เสื้อผาแฟชั่น รองเทา แวนตา กระเปาราคาถูกๆ รวมไปถึงรานแบ
รนดเนมอยาง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครือ
่ งดืม
่ รานกาแฟ ใหทา นเลือกซื้อ
มากมาย

ที่พก
ั

นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว

วันทีส
่ ี่

นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) - ชอปปﻥงเครื่องสําอางปลอดภาษี
COSMETIC OUTLET โรงงานสาหราย + ใสชด
ุ ฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ชอปปงﻥ
เสื้อผา รองเทาแฟชัน
่ ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเกาหลี )

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (5)
จากนั้นพาทานไปชม RED PINE หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ไดรับ
ความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณชวยลดระดับนํ้าตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมัน
ในเสนเลือด ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึ้น เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม จากนั้นนําทานชอปปงﻥ
เครื่องสําอางปลอดภาษี เวชสําอาง COSMETIC OUTLET ชอปปﻥงเครือ
่ งสําอาง
ยอดนิยม เชน โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER
DROP (ครีมนํ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แปงมาโยก, เซรัม
่
โบท็อกเกาหลี ซึง่ ราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยงั ไมมขี าย
ในไทย

จากนั้น พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต
สาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหราย หรือจะซือ
้ เปนของฝากกลับบานก็ได
จากนั้นพาทานไปสวยหลอแบบหนุม
 สาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “
ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนํา
ทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) เรียนรูว ิธก
ี ารทํา คิมบับ
(ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ทีค
่ นเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ
แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ หั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิม
้ กับโชยุ ญี่ปุนหรือวาซาบิก็ได
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ (6)
จากนั้นนําทาน ชอปปﻥงแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตีฟ
้ รี) สินคาแบรนดเนม อาทิ
นาฬิกา,แวนตา, กระเปา, นํา้ หอม เครือ
่ งสําอางแบรนดชั้นดัง อาทิ SULWHASOO
, LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเปาแบรนดดงั อาทิ MCM , LOUIS
VUITTON, CHANEL ชอปปﻥงตามอัธยาศัย จากนั้น ยังไมพอนําทานไปชอปปﻥง
ตอกันที่ “ ตลาดที่ฮอตทีส
่ ุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร
เกาหลี ตลาดแหงนี้ทา นจะพบกับสินคา อาทิ เสื้อผาแฟชั่น แบรนดดงั ตางๆ ZARA ,
SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE Adidas และรองเทาที่กําลังเปนที่
นิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกชอปปง ﻥเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE SKIN
FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซือ
้
มากมาย ที่สําคัญตลาดแหงนี้ยังโดงดังเรือ
่ ง Food Street อีกดวย เพราะนอกจาก
สินคาแฟชั่นตางๆแลวยังมีรา นอาหาร รานกาแฟ รานเครือ
่ งดืม
่ ขนมหวาน ไอศกรีม
หลากหลายรานใหทา นเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรัง่ ทอด นํา้ ผลไม
กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่นา สนใจอีก
มากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย (7)

ที่พก
ั

นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว

วันทีห
่ า

ศูนยโสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร (คลองกุญแจคูร ัก) พลอยอเมทิส - รานละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8)
จากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ชว ยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจต
ิ ใจสงบและเพิม
่ พละกําลังโดยสวนรวม
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก จากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ “ศูนย
สมุนไพรฮอกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อชวยปองกันโรคตับ
แข็งไมใหถก
ู ทําลายจากการดืม
่ กาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา
จากนั้นนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)

พาทานยอนรอยซีรียด
 งั “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับ
นายตางดาว) และ ซีรียเรื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1
ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล อิสระ

ใหทา นชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคน

เกาหลีมค
ี วามเชือ
่ วาถามาคลองกุญแจคูรักที่นี่ “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจาก
กัน” จากนั้น หากมีเวลา จะนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลี
เปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสม
ี วงออนเย็นตา
จนถึงสีมว งไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู
และสรอยขอมือ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง
(9)

จากนั้นนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ รานละลายเงินวอน”
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีที่มีใหเลือก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครือ
่ งใชไฟฟา กระทะเกาหลีชื่อดังฯลฯ ใหทานเลือกช
อปปﻥง ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อทําการเช็คอิน
ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....
17.10 น.

เหิรฟาสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ
SNACK BOX บนเครื่อง)

21.10 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน…………
 HAPPY TOGETHER 

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง จายเปนเงินไทยเทานัน
้ ทานละ 1,500 บาท
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ

อัตราคาบริการ เดือน มีนาคม 2563
ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง

หองละ 2-3
ทาน

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2
ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 05 - 09 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 06 - 10 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 07 - 11 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 08 - 12 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 09 - 13 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 10 - 14 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 15 - 19 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 16 - 20 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 17 - 21 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 21 - 25 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 22 - 26 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 23 - 27 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 24 - 28 มีนาคม 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 25 - 29 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 26 - 30 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 27 - 31 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 63

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 63

14,999

14,999

14,999

5,000

** ขอควรทราบ **
1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน ,
นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุล
ตองนําเอกสารมายืนยัน
2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน
อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับสถานการณหนางาน )
ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน
3. รานชอปปง ﻥทีท
่ างรัฐบาลใหทัวรลง ตามทีร่ ะบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวร
ลงทุกราน ซื้อไมซื้อไมวากัน ทางบริษท
ั ฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด ขึน
้ อยูกับ
ความพึงพอใจของลูกคา
4. ประเทศเกาหลีใตมช
ี างภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอ
 งซื้อ โดยไมมก
ี ารบังคับลูกทัวรทงั้ สิ้น แต
เปนการบอกกลาวลวงหนา
5. ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานัน
้
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตวั๋ เครื่องบิน
และทีพ
่ ักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD***

อัตรานีร้ วม
คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุป) และ คาภาษีสนามบินทุก
แหงที่มี
คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุในรายการ
คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการ
คาทีพ
่ ักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได 10 กก.
มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตาม
กรมธรรม)
อัตรานีไ้ มรวม
กรณีปรับเพิม
่ อัตราคาภาษีเชือ
้ เพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพิ่มอีก 3,000 บาท สําหรับพาส
ตางชาติ
คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสว นตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง,
รวมถึงคาอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่ เพิม
่ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพิม
่ เองตางหาก)
คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท ชําระเปนเงินไทย
เทานั้น
ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน
และ สวนที่เหลือทัง้ หมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา
หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา ดวยสาเหตุใดๆ ผูจด
ั มีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผูโ ดยสารที่ไมไดถอ
ื หนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2. ****ราคาดังกลาวเปนราคาโปรโมชัน
่ ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมก
ี ารคืนเงินทั้งหมดไมวา กรณีใดๆทัง้ สิ้น
4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือคามัดจํา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
ในกรณีทท
ี่ างสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...
รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ
 ยกวา 6 เดือน และ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์
รับเฉพาะผูมวี ต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกบ
ั ผูจด
ั เปนการชําระแบบจาย

ชําระขาด และผูจด
ั ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตา ง ๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะนัน
้ หากทานไมไดรว มเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดว ยสาเหตุใดหรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต) ทางผูจด
ั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทั้งคาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน)
หากมีเพือ
่ นหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี
หรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ หากทานมีความ
จําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควร
ตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวต
ิ เจาหนาที่จะไมรบ
ั ฝากกระเปาหรือสิง่ ของใดใด
คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต
่ องการันตีมด
ั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
เที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตามสถานการณทม
ี่ ก
ี ารปรับขึ้นจากภาษีเชือ
้ เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
เนื่องจากคาใชจา ยที่ทา นไดจา ยใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจด
ั เปน
ตัวแทนนายหนา ผูจด
ั ไดชําระคาใชจา ยทัง้ หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษท
ั ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจด
ั จะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสงู สุดแกลก
ู คา แตจะไมคืนเงินใหสาํ หรับ
คาบริการนั้น ๆ
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมส
ี ิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจด
ั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของผูจ ัดกํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนือ
่ งจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผา นการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน

กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอ
 ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอื่นๆ
เนือ
่ งดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยก
ของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน แยกใสถงุ พลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท โดยที่
ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลต
ิ รตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1 ลิตร และตองนํา
ออกมาใหเจาหนาทีต
่ รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานัน
้
ถาสิง่ ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถึงสิ่งของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ
เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่ หลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทาํ มาจากพืช และ
เนือ
้ สัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก เพื่อเปนการปองกัน
โรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาทีต
่ รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกทานทีไ่ ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษท
ั เปนผูนําพาการเดินทางในครัง้
นี้”

