กาหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 63 (ซัมเมอร์!!)

(พักซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
**พาท่านสนุ กกับสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์เต็มวัน**

สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

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

01.05 – 08.25 น.
19.55 – 23.35 น.

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21.00 คณะพร้ อมกันที่
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร์ …… เคาน์เตอร์สายการ
บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
อํานวยความสะดวกเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันทีส่ อง สนามบิน

อินชอน – นาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง “เกาะนามิ” แหล่งท่องเทีย่ วยอดฮิต

สนุ กสนานเต็มอิ่ม!! กับการปั ่นจักรยานเรียลไบค์ ชมวิวดอกไม้นานาพันธุ์
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา
01.05 น.
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
08.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นําท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง “เกาะนามิ” นําท่านขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้
เวลาเพียง 5 นาที เกาะนามิ เป็ นสถานที่เที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยว และคนเกาหลีนิยมมาพักผ่อน เพราะ
สามารถเที่ยวได้ ทุกฤดูกาล ทั้งฤดูหนาว ฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี เพราะในเกาะแห่งนี้มีดอกไม้
นานาพันธ์แบ่งบานสีสนั สวยงาม อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวยให้ เลือกถ่ายมากมาย และอีก 1 ไฮไลท์ท่พี ลาดไม่ได้ เลย
คือ ทิวต้นสนทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของเกาะนามิ..ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปทีท่ ิวต้นสนนี้

เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว และระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้
กรอก ขนมแพนเค้ กแสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะนั่งจิบกาแฟ หรือเครื่องดื่มเย็นๆ ในร้ าน
Coffee Shop ในเกาะนามิ จากนัน้ ได้เวลานัดหมาย นาท่านนัง่ เรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคั คาลบี ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปั น่ จักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิ ดประสบการณ์ใหม่
เป็ นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่ทา่ นเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื่อง ท่านจะได้สนุกสนานกับ

กิจกรรมทีไ่ ด้ทาร่วมกับครอบครัว เพือ่ น หรือคนรัก พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติ
2 ข้างทางทีห่ าได้ยาก ไม่ว่าจะเป็ นการปั่นผ่านแม่นาํ้ ลําธาร ทุง่ นา แปลงผัก ต้ นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้ นทาง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ซอรัค ซาน (ไม่ รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) เรียก อีกอย่าง หนึ่งว่า
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้ านหน้ าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดาํ เป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้ าไปด้ าน
ในอุทยาน ท่านจะได้ ชมวิวธรรมชาติท่งี ดงาม อาทิ ทิวเขาซอรัคซาน และ บรรดาต้ นไม้ ดอกไม้ นานา
พันธุ์ ซึ่งอุทยานแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ ทุกฤดูกาล และ ภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีวัดศักดิ์สทิ ธิ์ท่คี นไทย
และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็ นอย่างมาก นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์
ใหญ่ต้งั อยู่กลางแจ้ ง เป็ นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทําบุญถวายข้ าวสาร
ถวายเทียน เพื่อเป็ นสิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคํา
อธิษฐานเกือบทุกราย”

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (2)

นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีส่ าม

ให้ท่านได้สนุ กกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุ ก EVERLAND (เต็มวัน!!)
พาท่านไปช้อปปิ้ งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่ ราคาถูก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน !!!) เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่
ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ในช่วงซัมเมอร์นี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้ อมล้ อมไปด้ วย
ดอกไม้ นานาพันธุ์ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็ นดอกไม้ ปลอมเลยทีเดียว ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ
และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้าตาล ทีแ่ สนรูส้ ามารถทาตามคาสัง่ ของ
เจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้ขนม ทัง้ เดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้
พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้ าป่ า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้สนุ กกับเครื่องเล่นแบบเต็มที่

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

เมนู หมูย่างเกาหลีแสนอร่อย เมนู ยอดฮิต!! (4)

จากนั้น นํา ท่านไป ช้ อปปิ้ งต่อ ที่ ตลาดฮงแด แหล่ง รวมสินค้ าแฟชั่น สําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กบั มหาวิทยา ลัย
“ฮงอิก” หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น ทั้งร้ าน ค้ า 2
ข้ างทาง แผงลอย เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋ าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้ านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ
3CE รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องประดับ ให้ ทา่ นเลือกซื้อมากมาย

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ ี่

น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้ งเครือ่ งสาอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้

งเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้าแฟชัน่ ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับความนิยมมาก
ในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ล้ างสารพิษหรือดีทอ็ ก ซ์
เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน
อุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง เครือ่ งสาอาง
ปลอดภาษี เวชสาอาง COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดัง
หน้ากาก LED ช่วยพื้ นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบํารุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคา
ถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ ทา่ นได้ ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย
พร้ อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ
การสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นนําท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ หั่นเป็ นชิ้นๆ พอดีคาํ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู โอซัม บุลโกกิ (6)

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งแหล่ง สินค้า ปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี ) สินค้ า
แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา, กระเป๋ า , นํา้ หอม เครือ่ งสาอางแบรนด์
ชัน้ ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ
กระเป๋ าแบรนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL ให้ ทา่ น
ได้ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้น ยังไม่พอนําท่านไป ช้ อปปิ้ ง ต่อกันที่

“ ตลาด ทีฮ่ อตทีส่ ุด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม
สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ทา่ นจะพบกับสินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์

ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas และรองเท้าทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยม
ในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้ อปปิ้ ง เครื่องสําอาง ETUDE HOUSE ,SKIN FOOD, THE FACE SHOP ,
MISSHA , IT’S SKIN ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อมากมาย ที่สาํ คัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้ วย
เพราะนอกจากสินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม
หลากหลายร้ านให้ ทา่ นเลือกทาน อาทิ ปลาหมึกย่าง ต็อกบ๊กกี้ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด นํา้ ผลไม้ กุ้งทอด
ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีร้ ุง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจให้ ทา่ นเลือกทานมากมาย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (7)

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีห่ า้

หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รกั ) - ศูนย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - พลอยอเมทิส
ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้น นําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) พาท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who
Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ รื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล

อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ า
มาคล้ องกุญแจคู่รักที่น้ ี “จะทาให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน” จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพร
โสมเกาหลี ที่ช่วยเสริม สร้ าง ความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่ม
พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อช่วย
ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ให้ ถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้น
นําท่านไปซื้อของฝากนําโชค “พลอย อเมทิส” แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยนําโชค พลอยแห่ง
สุขภาพ โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนี้จะงดงามเมื่อมาทําเป็ นแหวน และสร้ อยข้ อมือ

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู ไก่ตุน๋ โสม อาหารตารับชาววัง (9)

จากนั้นนําท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้ าวพอง
รสชาติต่างๆ เหล้ าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะ
เกาหลีช่ ือดัง ฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ ง ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการ
เช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....
19.55 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน
23.35 น.

JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………



HAPPY TOGETHER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ ประมาณ 1,500บาท

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบิน สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

กาหนดเดินทาง พฤษภาคม 63

วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2563
วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2563

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

15,900
15,900
15,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

15,900
15,900
15,900

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

15,900
15,900
15,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000
5,000
5,000

วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
วันที่ 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563

15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
ผู้ใหญ่

กาหนดเดินทาง มิถุนายน 63

วันที่ 04 – 08 มิถุนายน 2563
วันที่ 08 – 12 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563
วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2563
วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2563
วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563
วันที่ 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
ผู้ใหญ่

กาหนดเดินทาง กันยายน 63

วันที่ 02 – 06 กันยายน 2563
วันที่ 06 – 10 กันยายน 2563
วันที่ 10 – 14 กันยายน 2563
วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

15,900
14,900
15,900
14,900

15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

15,900
14,900
15,900
14,900

15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

15,900
14,900
15,900
14,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
พักเดี่ยว
เพิ่ม

5,000
5,000
5,000
5,000

วันที่ 18 – 22 กันยายน 2563
วันที่ 22 – 26 กันยายน 2563
วันที่ 26 – 30 กันยายน 2563

15,900
14,900
14,900

15,900
14,900
14,900

15,900
14,900
14,900

5,000
5,000
5,000

** ข้อควรทราบ **
1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน” เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตร
พนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
3.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใด
สนใจสามารถซื้ อได้....แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์
ทั้งสิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ

ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้ 10 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิป สาหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการ
เดินทาง
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่
ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
4.

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศ

นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

