รหัสทัวร์ : THI7-7C-KR-20NOV-4DEC16

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ

(-/-/-)

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้น เคาน์ เตอร์ สายการบินเจจูแอร์ (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

วันที่ 2

อินชอน - เดอะ การ์ เด้ น ออฟ มอร์ นิ่ง คาล์ม - นามิ - RAIL BIKE- ซูวอน

(-/L/D)

01.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2206
09.10 น. ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เดอะ การ์ เด้ น ออฟ มอร์ นิ่ง
คาล์ ม (The Garden of Morning Calm) สวนแห่ งนี้ มีพ้ืนที่กว่า 30,000 ตารางเมตร สวนนี้ เป็ นสวนส่ วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศเกาหลีเป็ นพื้นที่ ทางศิลปะที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กบั แนวคิดของเกาหลีและที่ นี่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกันมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่ งเสริ มความงามของดอกไม้และพืชเกาหลีไป
ทัว่ โลก
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หมายเหตุ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า เนื่ องจากเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
นั้น ทางเกาหลีเป็ นช่ วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี และร่ วง ซึ่งกาลังจะเข้ าสู่ ฤดูหนาว ซึ่งทาให้ พระอาทิตย์ ตกดินค่ อนข้ างเร็ว ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเป็ นสาคัญ จะนาท่านชม พิพธิ ภัณท์ ถา้ ควังเมียง (Gwangmyeong Cave, 광명동굴) (แทน เดอะการ์ เด้ น ออฟ
มอร์ นิ่ง คาล์ ม) ซึ่งเป็ นเหมืองถ่านหิ นเก่าแก่ในสมัยที่เกาหลีอยูใ่ ต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกนามารี โนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็ น
พิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ าใหม่โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี
สวยงาม มีน้ าตก ภายในถ้ า รวมทั้งห้องโถงสาหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะสามารถนัง่ ชมในถ้ าได้ดว้ ย ทาให้ที่นี่
กลายเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมือง

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

บ่ าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุ ก้ ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุ ก้ ีหม้อไฟ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นาท่านสู่ ท่าเรื อเฟอร์รี่ขา้ มฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่ งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
เกาะนามิ มีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าฮัน ณ ที่แห่ งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ ไบท์
เที่ ยวรอบเกาะ เดิ นเล่นชมสวนเกาหลี หรื อคาราวะสุ สานนายพลนามิ และสามารถเดิ นผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่ สูง
เสี ยดฟ้าเพื่อสุ ขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดู
พันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ ฝั่ง สู่ เมืองซู วอน จากนั้นให้
ท่านสนุกสนานกับการปั่นเรียลไบท์ บนรางรถไฟ ท่านสามารถชมธรรมชาติสองข้างทางที่สมบูรณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่า เรี ยลไบท์ (REAL BIKE) ราคาประมาณ 15,000 วอน/ท่าน)
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรื อไก่ บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่ อแห่ งเมืองซุ นซอน นาไก่บาร์
บีคิว ข้าวเหนี ยว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียวมาห่ อรับประทาน และสามาราดัดแปลง
เป็ นทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
 พักที่ SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

MBC – โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซลทาวเว่ อร์ - ชมโชว์
ตลาดทงแดมุน – ชมโชว์ DRUM CAT SHOW 드럼캣

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทาง ชมโรงถ่ ายละครเมืองยงอิน โรงถ่ายละครเมืองยงอินตั้งอยู่ภายในเมืองยงอินบนเนื้ อที่ กว่า 30,000 ตาราง
กิโลเมตร โดยความร่ วมมือของสถานี ทศั น์ MBC แห่ งเกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่ งโรงถ่ายแห่ งนี้ สร้างขึ้ น
โดยอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ อย่างถูกต้อง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมของยุคโบราณของ
เกาหลี ทั้งยังมี วิวทิ วทัศน์ที่สวยงามของขุนเขา ป่ าไม้และลาธาร เพื่ อใช้เป็ นโลเคชัน่ ในการถ่ายภาพยนตร์ และละครอิ ง
ประวัติ ศาสตร์ ของเกาหลี ใ ต้ ตัวอย่างเช่ นแดจังกึ ม และจู มง เป็ นต้น นาท่ านสู่ โรงเรี ยนสอนทากิมจิ เพื่ อให้ท่านเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมการทากิมจิ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิพร้อมทั้งสวม ชุ ดฮันบกซึ่ งเป็ นชุ ดประจาชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกและท่านยังสามารถนากิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี (แบบบุฟเฟ่ ต์ ) ต้นตารับอาหารเลื่องชื่ อของประเทศเกาหลีใต้
เป็ นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุ กกาลังดี แล้วตัดชิ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม,
กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสี เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึ่ งถูกขนานนามว่า ดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมี บริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่ นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่ องเล่น
นานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน (ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
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ค่า

วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิ งหาคม
- เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ
ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งโซล ถึงกรุ งโซล นาชมวิวกรุ งโซล ณ โซลทาว
เวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลาง
เมืองหลวง กรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมือง
หลวง ชมทัศนี ย ภาพกรุ งโซลและชานเมื องแบบรอบทิ ศ 360 องศา และท่ านสามารถคล้องกุญแจคู่ รัก ตามความเชื่ อได้
(อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นนาท่านชมโชว์ DRUM CAT SHOW 드럼캣 เป็ นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่ องดนตรี
สากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็ นการแสดงใหม่ล่าสุ ด ของสาวๆสุ ด เซ็กซี่ ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศ
อังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรี ย เอนเตอร์ เทนเม้นท์ อวอร์ ด และเริ่ มเปิ ดการแสดงสุ ดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่
18 กันยายน 2552 เป็ นครั้งแรกที่กรุ งโซล ซึ่ งกาลังเป็ นที่ นิยมเป็ นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึ ก และ ความ
สนุกสนานเร้าใจให้กบั ผูช้ มได้ประทับใจอย่างยิ่ง (หรื อเป็ นโชว์ อื่นๆ ที่ทางแลนด์ ประเทศเกาหลีจะจัดให้ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เลื อกชมโชว์ ) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ ง ตลาด ทงแดมุน ที่ ตลาดนี้ เราสามารถซื้ อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุ กสนาน
เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยูท่ ่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรี ตลอดคืน สิ นค้าที่มีมากที่สุดใน
ตลาดนี้ คือ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุ ภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่ องกีฬา ฯลฯ
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ ต๋ ุนโสม เป็ นอาหารบารุ งสุ ขภาพ เสิ ร์ฟในหม้อดิ นท่ามกลางน้ าซุ ปที่ กาลังเดื อด
พล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะสม
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

ศู นย์ โสม – ศูนย์ นา้ มันสน – คอสเมติก – พระราชวังซังด็อกกุง – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - ดิวตีฟ้ รี
ตลาดเมียงดง
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพรโสมถูก นามาใช้เพื่อสุ ขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารา
ยาแผนโบราณจี น ระบุว่าโสมเป็ นสมุนไพรที่ ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่ วยทาให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง และเร็ วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสม
เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึ งถึงสุ ขภาพในปั จจุบนั จากนั้นนาท่านชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน ที่มี
สรรพคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่ องสาอาง
ยอดนิ ย ม COSMETIC OUTLET ของนัก ช้อ ปชาวไทยให้ท่า นได้เ ลื อกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ ร ะลึ ก อาทิ เ ช่ น
ROJUKISS, ครี มน้ าแตก ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิ ดัก ไก่ ผดั กับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
นาท่านชม ชังด็อกกุง หรื อ พระราชวังชังด็อก ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก พระราชวังชังด็อกได้ถูกใช้เป็ นที่ประทับขององค์กษัตริ ย ท์ ี่ว่าราชการและที่ทางานของขุนนางจนถึงปี พ.ศ. 2415
(ค.ศ. 1872) เมื่อพระราชวังคย็องบกซึ่ งอยูข่ า้ งเคียงได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง (จักรพรรดิ
องค์สุดท้ายของจักรวรรดิ เกาหลี) แต่อย่างไรก็ตามสมเด็จพระจักรพรรดิ ซุนจงนี้ ก็ได้เสด็จมาประทับที่ พระราชวังชังด็อก
เรื่ อยมากระทัง่ เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) จากนั้นเชิญท่านอิสระชม หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก ซึ่ งในอดีต
เป็ นหมู่บา้ นที่ มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก ๆ เพราะเป็ นที่ อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสู ง ปั จจุบนั สองข้างทางคุณจะได้
สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรื อนไว้เกือบจะสมบูรณ์ นาท่านช้อปปิ้ ง
ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่ องสาอางค์, กระเป๋ า, กล้องถ่ายรู ป หรื อจะ
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ค่า

วันที่ 5

เป็ นโทรศัพท์มือถือ นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้ านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี
เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมาย
ให้ท่านได้เลือกซื้ อซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ข้ าวยาเกาหลี บิบิมบับ+ชาบู
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

ฮ็อกเกนามู – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ – ไอซ์ มวิ เซี่ยม – ย่ านฮงอิก - พลอยอเมทีส - ซุปเปอร์ มาเก็ต –
กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ สมุนไพร ฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ า
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่ นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนาท่านสู่ TRICK
EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่ท้ งั คนเกาหลีและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เดินทางมาเก็บรู ปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดิ นชมนิ ทรรศการศิ ลปะไม่ใช่ สิ่งที่ น่าเบื่ อและ
เข้าใจยากอีกต่อไป นาท่านชม ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว
พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์ น้ าแข็ง และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดิ นเที่ ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่ อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ ฟ ทักทายลุง
ซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และ
ลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของ
เหล่าวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่ งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้ เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก นาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็ นแดน
ของพลอยสี ม่วง พลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่ ชิ้นพอดี
คา และเนื้อหมู สไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งสู ตรต้นตารับจนเข้ากัน)
บ่ าย
จากนั้นนาท่านแวะ ซุ ปเปอร์ มาเก็ต ซื้ อของ (ละลายเงิ นวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางโสม
หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น
20.35 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2205
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*********************************
หมายเหตุ : ขอแจ้ งให้ ทราบว่ า ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางท่ องเที่ยวหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ ไม่ มีนโยบายให้ คณะ
รอ ท่ านที่ตดิ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง หากสามารถผ่ านเข้ าเมืองได้ จะต้ องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ด้วยตนเอง และไม่ สามารถเรียกร้ อง
ค่ าเดินทางจากทัวร์ ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ ท่องเที่ยวอย่ างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่ สะดวก
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หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการ
ใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง
300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม) หมายเหตุ : หากการไปพบเพื่อนหรื อญาติ
หรื อไปติดต่อธุรกิจหรื อท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็ จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริ การท่านแต่อย่างใด
2. ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ
ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของ
ตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ จิ ารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3.ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคน
เข้าเมืองเป็ นผูพ้ จิ ารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริ ษทั จะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรื อแพ้
อาหารชนิดอื่นๆ กรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีต้ งั แต่จองทัวร์

หากจานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 20 ท่ าน ทางบริษทั ขอเลื่อนการเดินทางหรื อเปลีย่ นแปลงราคา

** INF เด็กทารก อายุไม่ เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่ รวมตั๋ว) 6,900 บาท ***
กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤศจิกายน

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้ อง)
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )

อายุต่ากว่ า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(มีเตียง)

อายุต่ากว่ า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิม่

20-24 พฤศจิกายน 2559
21-25 พฤศจิกายน 2559
22-26 พฤศจิกายน 2559
23-27 พฤศจิกายน 2559
24-28 พฤศจิกายน 2559
25-29 พฤศจิกายน 2559
26-30 พฤศจิกายน 2559
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2559
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2559
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2559
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2559

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
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วิธีการชาระเงิน

ชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท

 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นงั่ (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (โหลดได้ ท่ านละไม่ เกิน 15 กิโลกรัม และไม่ เกิน 1 ใบ)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิ ร์ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ค่ าทิป จานวน 30,000 วอน กรุ ณายื่นค่ าทิปให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ที่สนามบิน (วันแรก)
การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่ มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ และไม่อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิ เศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น
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เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนการเดิ นทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
- ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ มี
เด็กอายุ 1-2 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคานึ งถึง
ความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุ ขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดิ นทางที่ มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่ การ
ท่องเที่ยว
- ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชี วิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหาย
ในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ ปที่ ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดิ นทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดิ นทางไม่ครบจานวนตามที่ กาหนดไว้ หรื อสายการบิ นแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนื ออานาจ
การควบคุมของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนเงิ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดิ นทาง
ต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทาง
ตัวแทนบริ ษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินชุ ดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดิ นทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู ้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดิ นทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
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- บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิ ดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขา
กลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ ระบุไว้ ท่านจะขอคื นค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

