เกาหลี Spring Beautiful in seoul
5 วัน 3 คืน (KE)

โดยสายการบินโคเรียนแอร์

บินหรู..... สายการบินประจําชาติเกาหลีใต้ สายการบินโคเรียนแอร์ KE
ให้ท่านสวมชุดฮันบกชุดประจําชาติเกาหลีใส่ ถ่ายรูปเก๋ๆชิลๆสไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง
สัมผัสความงามอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันนก
สนุกสนานได้อย่างเต็มที่ ด้วยบัตร ONE DAY TICKET สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล
อิสระช้อปปิ้งได้เต็มที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาดเมียงดง ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา และ ถนนฮงอิก
สุดคุ้มพัก....โรงแรมในเมืองโซล 3 คืน....!!!

หน้า 1

23,900.-

กําหนดวันเดินทาง : มีนาคม 61: 14-18/21-25 มี.ค.61

โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4
5

โรงแรมที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

X

O

O

 GALAXY HOTEL
เมืองโซล หรือเทียบเท่า

O

O

O

 GALAXY HOTEL
เมืองโซล หรือเทียบเท่า

O

O

X

 GALAXY HOTEL
เมืองโซล หรือเทียบเท่า

O

O

X

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สวนลอยฟ้า Seoullo
7017 - โซล
พระราชวังเคียงบ็อคคุง +สวมชุดฮันบก-หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์
โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
โซลทาวเวอร์ - Duty Free - Cosmetic Shop – คลองชองเกชอนตลาดเมียงดง
น้ํามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ

วันแรก
20.00 น.

22.40 น.

วันที่สอง
06.10 น.

เช้า

กลางวัน

บ่าย

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น
4 ประตู 7
เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน
นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่
KE652 หรือ KE658 (0010-07.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลา
ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง Jincheon ใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง
นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
ถ่ายทําละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย
เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮัน ท่านสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น
เกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้
ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจน
ได้เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู “ทัคคาลบี้ ” ไก่
บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาบีคิว ต้อก
(ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน
วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนําข้าว
สวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัก
คาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี

ไก่บาบีคิวผัด
ซอสเกาหลี

หน้า 2

ค่ํา

ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สา มารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็น
อย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป
, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็น
สวนดอกลิลลี่ , เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ
ONE
DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งใน
ร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
บริการอาหาร ค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้ ”หมูย่างเกาหลี
เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ม
และกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่าง
บนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่น้ําจิ้ม
เต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ
นําท่านสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุง
โซลถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ที่เกิดจากการปรับปรุง
ทัศนียภาพรื้อสะพานบางจุดแล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟ
โซล ( Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

หมูย่างเกาหลี

ที่พัก  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

วันที่สาม
เช้า

พระราชวังเคียงบ็อคคุง +สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์โสม – ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค คุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โด ยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็น
ทั้งทีประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจ
และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ใน
ราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้ สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น เพื่อต้องการ
แสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ ราษฎร อาคาร
หลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขต
พระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตําหนักถูก
สร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่
สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่
อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลากลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ พิเศษ
....ให้ท่านสวมชุดฮันบกใส่ถ่ายรูปเก๋ๆสไตล์เกาหลีในพระราชวัง จากนั้นนําท่านสู่
หมู่บ้านบุกชนฮันนก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้าน
ช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของ
เกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง
(รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (hanok) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่
สมัยโชซอน

หน้า 3

กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

วันที่ห้า
เช้า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง ”อาหาร
ชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบํารุงและ
เสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา
และเกลือ
นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝาก
ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนฮ
งอิก ถนนสายอาร์ทย่านมหาวิทยาลัย ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์
ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสําอางค์ และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยาว์
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดําวุ้น
เส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายและ
รสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง.
ที่พัก  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

ไก่ตุ๋นโสม
เกาหลี

ไก่พะโล้ผัดวุ้น
เส้น

โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free –คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํา ท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง
480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหัน
ไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง ***ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู ” อาหาร
พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนําเครื่อง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มา
จัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึง
นําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ําจิ้ม
ซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เช่น
Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty
Free นําท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุค
ของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหล
ผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน้ําในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือมี
น้ําเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง และ
ยังมีสะพานยกระดับพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่
ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวม
เครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น
 อิสระอาหารค่ําเพื่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอิสระอัธยาศัย
ที่พัก  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

สุกี้หม้อไฟ

น้ํามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน
กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่ง
สรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับ
สารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วย
เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้น นําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสี
ม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัว
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กลางวัน

บ่าย

17.40 น.
21.10 น.

ไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านวัยรุ่นชื่อ
ดัง สินค้าราคาย่อมเยาว์ ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรก
ของเกาหลี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคว
ิ
สไตล์เกาหลี”บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างต้นตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ ท่านสามารถ
เลือกรับประทานได้ทั้ง เนื้อวัว, หมู, ไก่,ปลาหมึก, และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด
,น้ําซุป, เส้นอุด้ง พร้อมด้วยข้าวสวย แบบไม่อั้น
นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้
เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม
ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651
หรือ KE659 (19.15-23.25) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

บุฟเฟ่ต์บาบีคิว
สไตล์เกาหลี

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะ
เกิดจาก
ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 10 ท่าน
ขึ้นไปจึงออกเดินทาง

กําหนดการเดินทาง

กําหนดวันเดินทาง :
มีนาคม 61 :

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2
ท่าน)

เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1
ท่าน

23,900

23,900

เด็กอายุต่ํา
เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี พัก กว่า 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2
กับผู้ใหญ่ 2
ท่าน มีเตียง
ท่าน ไม่มี
เสริม
เตียงเสริม
22,900

21,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,900

14-18/21-25 มี.ค.61
ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไม่รวมคอม
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 255 6 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
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5. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้อง
ทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วย
หรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น
บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
การสํารองที่นั่ง
1.
กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3.
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
6.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
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7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
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ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์
เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน
300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour
เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และใน
วันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่
อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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