สนุกกับ “ปั่ นเรี ยลไบค์ ” สัมผัสวิวริมทะเล ตลอดระยะทาง 5.6 กม.
สุดมันส์ กับเครื่ องเล่ นนานาชนิดที่ “สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ”แบบไม่ จากัดรอบ
ชิมสตอเบอร์ ร่ ี สดๆ จากไร่
ชมวิวกรุ งโซล “โซล ทาวเวอร์ ”
อิสระช้ อปปิ ้ ง ฮุนได เอาท์ เล็ท ตลาดเมียงดง, ตลาดทงแดมุน และ ถนนอินซาดง
ชมพิพธิ ภัณฑ์ ต๊ ุกตาหมี “TEDDY BEAR”
พิเศษ !! ล่ องเรื อ ARA CRUISE + บุฟเฟต์ นานาชาติ แบบไม่ อนั ้

พักหรู โรงแรม 5 ดาวในโซล 3 คืน

วันแรก
18.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าป ระตูหมายเลข 7
เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
21.45 น. เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 658 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
21.00 น. คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้ าประตู หมายเลข 6
เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINESโดยมีเจ้ าหน้ าที่ทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINESเที่ยวบินที่ OZ 742(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)
วันที่สอง สนามบินอินชอน-ซงโด เซ็นทรัลปาร์ ค-ล่ องเรือ ARA CRUISE-ฮุนได เอาท์ เล็ท-ปั่ นเรียลไบค์ -ตลาดปลา
07.30/07.45 น.เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกาก ร (กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย
2ชัว่ โมง )
จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอนซึง่ เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นนานาชาติ
อินชอน ซึง่ ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสนามบินที่ ดีอนั ดับต้ นๆของโลก จากนันนํ
้ าท่านเดินเล่นย่าน ซงโดเซ็ลทรัล
ปาร์ ค ตังอยู
้ ใ่ นย่านธุรกิจของเมืองซองโด มีพื ้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็ น 5 เกาะจําลอง ตังอยู
้ ่
ริมนํ ้า เป็ นจุดขึ ้นลงของ Water Taxi (ค่าแท็กซี่ ไม่รวมในค่าทัวร์ ) และจัดบริเวณโดยรอบให้ เป็ น สถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ สวนประติมากรรมรูปปั น้ สวนจําลอง
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ บนเรือ (บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ)
พร้ อมล่องเรื อชมบรรยากาศ ที่เรี ยกว่า GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรื อ
สําราญสุดหรูที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ ภายในเรื อมีการแสดงความบันเทิงให้ ทา่ นได้ รับชม
หากท่ านใดที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติสองข้ างทางยังสามารถขึ ้นไปด้ านบนชันสอง
้
เพื่อชมทัศนียภาพสองข้ างทางพร้ อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นําท่านช้ อปปิ ง้ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท ฮุนได ซึง่
มีร้านค้ าหลากหลายหว่า 165 ร้ านค้ าและมีสินค้ า Brand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein,
Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
จากนันนํ
้ าท่านไปสัมผัสการ ปั่ นเรียลไบค์ โดย
ตลอดระยะทาง 5.6ก.ม. จะปั่ นผ่านชายหาด โขด
หินริมทะเล และได้ รับลมเย็นๆ ที่พดั เข้ าชายฝั่ ง รถ
ที่ใช้ ปั่นนี ้เป็ นรถจักรยานที่ออกแบบมาพิเศษไว้ ใช้
สําหรับรางรถไฟโดยเฉพาะ นอกจากจะได้ พกั ผ่อนช มวิวธรรมชาติแล้ วยังได้

ออกกําลังอีกด้ วย
นําท่านไปชม ตลาดปลา ตลาดปลาแห่ง นี ้ถือได้ วา่ เป็ นตลาดค้ าส่งปลาที่มีขนาดใหญ่ โดยปลาที่ขายกันที่ตลาด
แห่งนี ้มีขนาดที่ใหญ่ และมีหลายครัง้ เป็ นปลาที่มีสายพันธุ์หายากที่ไม่เคยเห็นในตลาดแห่งอื่นๆเลยก็มี ซึง่ นอกจาก
จะเป็ นตลาดปลาที่ มีการค้ าขายกันอย่างคึกคักแล้ ว ยังกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวเกาหลีที่สําคัญ ในการมาดูวิถี
ชีวิตชาวประมงของเกาหลีอีกด้ วย
ค่า - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (NOODLE SOUP WITH SEAFOOD) ก๋วยเตี๋ยวซีฟดสไตด์
ุ๊
เกาหลี
ที่พัก HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5*
วันที่สาม ENJOY SKI-สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ -ไร่ สตอเบอร์ ร่ ี -ตลาดทงแดมุน
เช้ า - รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ ท ให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกีบน
ลานสกีขนาดใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะ ให้
ท่านได้ สนุกกั บการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ลานสกีแห่งนี ้มีความ
ท้ าทายให้ ทา่ นได้ สมั ผัส ด้ วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ตํ่ากว่า 1 กิโลเมตร
ขึ ้นไป และเป็ นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มี
ทางวิ่งสําหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน
และพื ้ นด้ านล่างมีท้าทายความสามารถของท่าน ให้ ทา่ นได้ หา
ประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนี ้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด ,
โบว์ลิ่ง , ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ (ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ สกี ชุดสกี และครู ฝึก )
“อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 35,000 วอนต่อเซ็ต” (ค่าไม้ สกี กระดานเลื่อนและรองเท้ าสกี ) หรื อเลือกเล่นสโนเลค
“อุปกรณ์เล่นสโนสเลค ประมาณ 12,000 วอนต่อท่าน เล่นไม่จํากัดรอบ”(กระดานเลื่อนพลาสติก )“กระเช้ าลิฟท์
สําหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวันประมาณ 40,000 วอน
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (B.B.Q BUFFET) อิ่มอร่อยแบบไม่อนั่ กับบาร์ บีควิ บุฟเฟ่ ต์
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุก
กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ ทา่ น
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ อาทิ
TExpress, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling
X-Train พร้ อมด้ วยบัตรเครื่ องเล่นแบบ SPECIAL PASS
TICKET (ไม่จํากัดรอบ เล่นได้ ทกุ อย่าง ) รื่ นรมย์และเก็บภาพ
สวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้ วยนัง่ รถบัสท่องป่ า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึง่ เดียวในโลกได้ ที่นี่
ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามาร ถอยูด่ ้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทาง
ต่างๆ ที่สื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ได้ อย่างยอดเยี่ยมและช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึกต่างๆ มากมายของเอเวอร์ แลนด์

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ซึง่ กําลังออกผลเต็มต้ นให้ ทา่ นได้ เห็นถึงวิธีก าร
ทําไร่ที่สามารถให้ ผลที่โตและหวานกรอบ ให้ ทา่ นเดินชมฟาร์ มพร้ อมกับท่านสามารถเก็บ
ชิมได้ เล็กน้ อยอีกทังยั
้ งสามารถซื ้อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบ้ านได้ ด้วย
เดินทางกลับสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ า
ตลาดทงแดมุน หรื อเทียบได้ กบั ปร ะตูนํ ้าบ้ านเรา ตังอยู
้ ท่ างประตูทิศตะวันออก ซึง่ เป็ น
1 ในประตูเมืองอันดังเดิ
้ มของกรุงโซลตลาดแห่งนี ้ท่านสามารถช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้ อย่าง
สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื ้อผ้ าที่ทนั สมัยอยูด่ ้ วยกว่า 10 ห้ าง ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางบรรยากาศแบบ
โบราณ บางร้ านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสีและดนตรี ตลอดคืน สินค้ าที่มีมากที่สดุ ในตลาดนี ้ คือ ผ้ า เครื่ องแต่ง
กายเครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ในบ้ าน รองเท้ า เครื่ องกีฬา ร้ านต่างๆ ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ เช่น MIGLIOREตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ
DESIGNER CLUB
ค่า - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BIBIMBAP+SOUP) ข้ าวยําเกาหลี ซึง่ ในสมัยก่อน บิบมิ บับ เป็ นตัวแทน
อาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดงเดิ
ั ้ ม ในวันหยุดที่สําคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปั จจุบนั เป็ นอาหารที่ร้ ูจกั กัน
แพร่หลายมากขึ ้น ซึง่ จัดได้ วา่ เป็ นอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ้ วน เพราะมันมีผกั ต่างๆ พร้ อมกับ
เนื ้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้ าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทําให้ สว่ นผสมต่างๆ เข้ ากันอย่างลงตัว
ที่พัก GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5*
วันที่ส่ ี
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย + ชุดฮันอก-ศูนย์ โสม-คอสเมติก แกลอรี่ -ศูนย์ สมุนไพร- โซล ทาวเวอร์ (ไม่ รวม
ลิฟต์ )-ตลาดเมียงดง
เช้ า - รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆ ของการทําสาหร่ายและประวัตคิ วามเป็ นม าต้ น
กําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขันตอนการผลิ
้
ตสาหร่ายที่ใหม่ทกุ วัน ให้ ทา่ นได้ เลือก ชิมผลิตภัณ ฑ์ ที่ทํา จาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ ลิ ้มลองและเลือกซื ้อ และให้ ทา่ นได้ ใส่ชดุ ประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพ
ความประทับใจ นํามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ ง, สาหร่ายย่าง นําท่านชม ศูนย์ โสมรั ฐบาล เรี ยนรู้วิธีการ
ปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีจากเจ้ าหน้ าที่ ที่ผา่ นการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้ อมเลือกซื ้อหา
ผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้ บํารุงสุขภาพตัวท่านเองหรื อเป็ นของฝากสําหรับครอบครัว
เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (OSUM BULGOGI) เนื ้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์ บีควิ หมักสไตล์สมัยใหม่
เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้ อย โดยการนําบาร์ บีควิ หมูปลาหมึกลง
ในกระทะครึ่งวงกลมพร้ อมนํ ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงและ
ข้ าวสวย หากต้ องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้ มด้ วย ก็จะ
ได้ รสชาติอีกแบบหนึง่

นําท่านช้ อปปิ ง้ เครื่ องสําอางที่ คอสเมติก แกลอรี่ เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสําอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS,
LOTREE,ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นําเข้ ามาจากทัว่ โลกอิสระ ท่านเลือกซื ้อได้ ตาม
อัธยาศัย นําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ให้ ทา่ นได้ รับชมสมุนไพรที่คดั เลือกและดูแลอย่างพิถีพิถนั อิสระให้ ทา่ น
ได้ เลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ ากลับไปเป็ นของฝาก
นําท่านชม หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟท์ ) ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของกรุงโซลเลยก็วา่ ได้ เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่หนุม่ สาวเกาหลีไม่พลาดที่จะ
มาเที่ยวกัน มีผ้ คู นให้ ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็ นสัญลักษณ์กรุง
โซล ท่านสามารถขึ ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึง่ คุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุง

ค่า-

ที่พัก
วันที่ห้า
เช้ า -

โซล พร้ อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONYเป็ นสถานที่สดุ โร
แมนติก ที่บรรดาคูร่ ักเกาหลีนิยมนําแม่กญ
ุ แจมาคล้ องกันในอีกความหมายว่า
เราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคูร่ ักลง
บนแม่กญ
ุ แจพร้ อมข้ อความสุดซึ ้ง จากนันช้
้ อปปิ ง้ ต่อที่ ยา่ น เมียงดง แหล่งช้
อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของกรุงโซลหรื อที่คนไทยรู้จกั ใ นชื่อ
ของสยามแสควร์ เกาหลีทา่ นจะได้ พบกับสินค้ าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสําอางค์ยี่ห้อดังๆ
อย่าง SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHAฯลฯเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสูง
น่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆร้ านกระเป๋ าแฟชัน่ รวมถึงเครื่ องประ ดับต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่
น่ารักๆฯลฯ ซึง่ ที่นี่จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (SAMGYETANG) เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพต้ นตํารับชาววัง เสริฟ์ในหม้ อดิน
ท่ามกลางนํ ้าซุปที่กําลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลี ้ยงจนอายุได้ 45 วัน นํามาทําความ
สะอาด ควักเครื่ องในออกจนหมด แล้ วนําเครื่ องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี ้ พุทธาจีน รากโสม พร้ อมด้ วยข้ าวเหนียว
ใส่ล งไปในตัวไก่ แล้ วผ่านการตุน๋ จนได้ ที่ เนื ้อไก่ลอ่ นจนสามารถรับประทานได้ อย่างสะดวกเพิ่มรสชาตด้ วยเส้ น
ก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่ น
GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4*
นา้ มันสนเข็มแดง-TEDDY BEAR MUSEUM-ถนนอินซาดง-ซุปเปอร์ มาเก็ต-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเยี่ยมชม นา้ มันสนเข็มแดง หรือ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจาก
นํ ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในร่างกาย จากนันนํ
้ าท่านสู่ TEDDY BEAR MUSEUM ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ
ตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวหลายหลาย COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาด
ย่อมที่ยอ่ มากจากเกาะเชจูเลยทีเดียว ท่านจะได้ เห็นและได้ ส้มผัสหมีแทดดี ้แบร์ ที่

น่ารักจากทัว่ โลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทําเป็ นเรื่ องราวและฉากจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดย ใช้ ต๊ กุ ตาหมี
แต่งตัวตามสไตลน์ น่ารัก มีทงแบบแสดงโชว์
ั้
และเป็ นแบบเคลื่อนไหวได้ เป็ นต้ น
เที่ยง- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ANDONG) อาหารพื ้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถกู ปากคนไทย ปรุงด้ วยไก่
วุ้นเส้ น นํ ้าซุปเข้ มข้ น คลุกเคล้ าด้ วยรสกลมกล่อม เสริฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียงหลายหลายชนิด
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ถนนอินซาดง เป็ นหนึง่ ถนนที่เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ จดจํามากที่สดุ ในกรุงโซลและแสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมเกาหลีแบบดังเดิ
้ มและงานฝี มือ ร้ านค้ าในอินซาดง มีสินค้ าที่หลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
เกาหลี เช่นชุดฮันบก , ฮันจิ (Hanji) กระดาษแบบดังเดิ
้ ม เครื่ องปั น้ ดินเผาและงานฝี มือพื ้นบ้ าน นําท่านไปยัง
ซุปเปอร์ มาเก็ต อิสระท่านเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
ขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ ต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้ าสูส่ นามบิน
20.15 น. นําท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 659
00.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
18.20 น. นําท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
00.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จา่ ยให้ กบั ทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบชําระ เหมาขาด
และทางบริษัทฯได้ ชําระให้ กบั สายการบินและสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ แบบชําระเหมาขาดก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้
ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ สว่ นใด ๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ทา่ น @@@@@

อัตราค่ าบริการรวมภาษีสนามบินและภาษีต๋ วั ทุกชนิดแล้ ว
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
มกราคม 61 : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28,
31 ม.ค. – 4 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 : 7-11, 14-18, 21-25,
28 ก.พ.-4 มี.ค.
มีนาคม 61 : 8-11, 15-18, 21-25
มกราคม 61 : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30
กุมภาพันธ์ 61 : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27
มีนาคม 61 : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27

สายการ
บิน

ผู้ใหญ่
ท่ านละ

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่ รับเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

OZ

26,900

25,900

24,900

5,500

KE

27,900

26,900

25,900

5,500

เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบิ นทัว่ โลก ก่อนท่านขึ ้นเครื่ องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ ้นเครื่ องบิน แยกใส่ถงุ พลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่
เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ อง
ใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้ และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ที่ทํามา
จากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ง
เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความ
เหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่ านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทัง้ หมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15
วัน
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการัน
ตีมดั จํากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จา่ ย 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้ จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด
้
100%
6. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านกรณีไม่พกั เดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู ํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง , รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ รวมทัง้ ทริป 30,000 วอน ต่ อท่ าน ชาระก่ อนเดินทางที่สนามบิน
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
4. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4)สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวี
ซ่าให้ ทา่ น โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า- ออก
ด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทาง ขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ขึน้ ไป (กรณีลูกค้ า 10 ท่ าน ออกเดินทางไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ น
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้ น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม แล ะ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน เงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

***ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรั บผู้ท่ ตี ้ องการเดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ***
1. ผู้เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรี ยมบัตรประจําตัวข้ าราชการ
หรื อใบรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัว ไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ้ ามี ) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณี
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคน
เข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ ืน ๆ

