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(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจจู
แอร์ (7C) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

อิ นชอน – เกาะนามิ – ปัน่ จักรยานเรียลไบค์ – ซูวอน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C 2206
สายการบินโลว์คอสไม่เสิรฟ์ อาหารบนเครือ่ ง แต่เสิรฟ์ น้าเปล่า // น้าหนักกระเป๋ าท่านละ 15 กก. 1 ชิน้
(ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงสายการบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

(-/L/D)
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ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นาท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รข่ี า้ มฟาก เพือ่ ข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานทีโ่ รแมนติค
อีกแห่งหนึ่งสาหรับคูร่ กั คูห่ นุ่มสาว ครอบครัว เพือ่ นๆ หนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลี Winter Love Song หรือ
เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนทีส่ งู เสียดฟ้ าเพือ่ สุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้น
เกาลัด เลือกนังที
่ ม่ า้ นังข้
่ างชายฝั ง่ เพือ่ ชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนาท่านกลับฝั ง่
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรือไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชือ่ แห่งเมืองซุน
ซอน นาไก่บาร์บคี วิ ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน
และสามาราดัดแปลงเป็ นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน
จากนัน้ นาท่าน สนุกสนานกับการปั น่ จักรยานเรียลไบค์บนรางรถไฟ ชมธรรมชาติสองฝั ง่ ข้างทาง ซึง่ ใบไม้จะเปลีย่ น
สีไปตามฤดูกาลสวยงามมาก
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองสาคัญอีกเมืองหนึ่งในเคียงคีโด ซึง่ อยูใ่ นเส้นทางรถใต้ดนิ เชือ่ มถึงกรุง
โซลโดยมีป้อมฮวาซอง ตัง้ ล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพอร์ค บูโกกิ อาหารขึน้ ชือ่ ของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมีเนื้อหมู
น้าลูกแพร์ หรือน้าตาล ซอสถัวเหลื
่ อง กระเทียมสับ หัวหอมหันลู
่ กเต๋า น้ามันงา ผักต่างๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทอง
อ่อน ถัวงอก
่
แครอท และเห็ด บุลโกกินนั ้ จะทานได้สองแบบคือแบบย่าง และต้ม เครือ่ งเคียงต่างๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรส สาหร่าย และกิมจิ
 พักที่ SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.siheunghotel.net

ซูวอน – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล ทาวเวอร์

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่านชม วัดวาวูจองซา ซึง่ จุดเด่นทีท่ าให้นกั ท่องเทีย่ วมากมายหลังไหลไปที
่
ว่ ดั แห่งนี้กค็ อื พระเศียรของ
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ทป่ี ระดิษฐานอยูด่ า้ นหลังสระน้าขนาดย่อม รวมทัง้ มีพระพุทธรูปองค์เล็กประดิษฐานเรียงราย
รอบๆ สระ ส่วนบริเวณเนินเขาจะมีอโุ บสถ ภายในเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแ่ี กะสลักจากไม้ซง่ึ นามา
จากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บรักษาระฆังทีใ่ ช้ตใี นพิธเี ปิ ดกีฬาโอลิมปิ คเมือ่ ปี ค.ศ.1988 ด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูยา่ งเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่องชือ่ ของประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมู
ย่างทีผ่ า่ นการหมักจนได้ท่ี นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิน้ พอคา ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ
และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมีย่ งคา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนัน้ นาท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี โดยมีบริษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ
ท่านจะได้นงกระเช้
ั่
าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของโลก และสนุกกับเครือ่ ง
เล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซง่ึ กาลังบานสะพรังอวดสี
่
สนั เต็มสวน (ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอก
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กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทาให้เมืองนี้เป็ นจุด
ศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็ น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
จากนัน้ นาท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุง
โซล และเป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้าทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของ
กรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคูร่ กั ตามความเชือ่ ก็ได้ (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกห้ี ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้ เมืองของคาบสมุทรเกาหลี
ตัง้ แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกห้ี ม้อไฟ
 พักที่ BENIKEA HOTEL // RIVER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG // http://www.riverpark.co.kr/eng/

ศูนย์โสม – ฮ็อกเกนามู – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – คอสเมติ ก เอ้าท์เลท –
ดิ วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนามาใช้เพือ่ สุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผน
โบราณจีนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ว่ ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบ
และเพิม่ พละกาลัง สรรพคุณทางการแพทย์ชว่ ยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ช่วยลด และป้ องกันมะเร็ง
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีป่ ราศจากมลภาวะ เมล็ด
ของพันธุฮ์ อ็ กเกนี้ ชาวเกาหลีรนุ่ ใหม่นิยมนามารับประทานเพือ่ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนัน้ นาท่าน ผ่านชมบลูเฮ้าส์ ทาเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
หรือวีดโี อใดๆ ทัง้ สิน้ ) นาท่านถ่ายรูปชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้าพุนบั เป็ นจุดที่
มีฮวงจุย้ ทีด่ ที ส่ี ดุ ของกรุงโซล
นาท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ทส่ี ดุ สร้างขึน้ ใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปี
ก่อน แต่ได้ถกู ทาลายไปมากในสมัยทีญ
่ ป่ี ่ ุนเข้ามาบุกยึดครอง ทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหาร ปั จจุบนั
ได้มกี ารก่อสร้างหมูพ่ ระทีน่ งที
ั ่ เ่ คยถูกทาลายขึน้ มาใหม่ในตาแหน่งเดิม อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพคูก่ บั พลับพลากลางน้า
“เคียงเฮวรู” ทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูไก่ต๋นุ โสม อาหารเกาหลีสตู รดัง้ เดิม นาไก่ทงั ้ ตัวไปตุ๋น
กับรากโสม โดยทีต่ อ้ งนาข้าวยัดเข้าไปในท้องไก่จะมีกลิน่ หอมของโสมเวลาทาน จะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ท่าน
สามารถใส่เส้นหมี่ หรือเส้นขนมจีนเข้าไปในน้าซุปก็อร่อยไปอีกแบบ
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จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษีท่ี ดิวตรีฟ้ รี ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋ า,
เครือ่ งสาอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้ อย่างเต็มที่
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังทีส่ ดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชันของเกาหลี
่
เป็ นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุน่ อาทิ เสือ้ ผ้า
บุรษุ -สตรี เครือ่ งสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE หรืออีกมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ซึง่ ราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทย 2-3 เท่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบาร์บคี วิ บุฟเฟ่ ต์ อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย
กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้อต่างๆ รับประทานกับผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ และไอศกรีม
 พักที่ BENIKEA HOTEL // RIVER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG // http://www.riverpark.co.kr/eng/

เรียนทาคิ มบับ – ถ่ายรูปชุดฮันบก – พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงอิ ก – TRICK EYE
MUSEUM – ICE MUSEUM – LOVE MUSEUM – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนัน้ นาท่าน เรียนรูว้ ธิ กี ารทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆทีค่ นเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหันเป็
่ นชิน้ ๆพอดีคา จิม้ กะโชยุญป่ี ่ ุนหรือวาซาบิกไ็ ด้ ตาม
ร้านอาหารก็จะมีทาเป็ นพิเศษ คือมีผดั ซอสมาให้จม้ิ ราดด้วย
หลังจากทุกท่านได้รว่ มกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสวมชุดฮันบกซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้
ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4 มิติ ซึง่ มีความสวยงาม และประทับใจ
จากนัน้ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย ซึง่ ท่านจะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัตคิ วามเป็ นมา
และความผูกผันทีช่ าวเกาหลีทม่ี ตี ่อสาหร่าย
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินช้อปปิ้ งกันที่ ย่านฮงอิก ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของเหล่าวัยรุน่ เกาหลี ซึง่ ฝั ง่ ตรงข้ามของ
ย่านนี้เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอด
นิยมทีท่ งั ้ คนเกาหลี และนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ทา่ เก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทาให้การ
เดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ICE MUSEUM เมืองน้าแข็งทีม่ ผี ลงานศิลปะแกะสลักน้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยูใ่ นทีเ่ ดียว
พร้อมจัดแสดงในแบบทีไ่ ม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองทีท่ ุกอย่างกลายเป็ นน้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์
น้าแข็ง และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ให้คณ
ุ ได้เดินเทีย่ วอย่างไม่รสู้ กึ เบื่ออาทิ สัมผัสประสบการณ์นงรถลากกวาง
ั่
รูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคูก่ บั นกเพนกวินขัว้ โลก สารวจบ้านน้าแข็งเอสกิโม แถมฟรี !!! LOVE MUSEUM
(ผูท้ อ่ี ายุต่ากว่า 20 ปี ไม่สามารถเข้าชมได้)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูจมิ ดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมือง
ดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบด้วยไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆ ทาจากมันฝรังท
่ าให้
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เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น
และไก่ให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ นาท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซือ้ ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม
เครือ่ งสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชขาติอนิ ชอน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C 2205
สายการบินโลว์คอสไม่เสิรฟ์ อาหารบนเครือ่ ง แต่เสิรฟ์ น้าเปล่า // น้าหนักกระเป๋ าท่านละ 15 กก. 1 ชิน้
(ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงสายการบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

--------
หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 24 ท่าน ทางบริษทั ขอเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ จัดเฉพาะลูกค้าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทกุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทกุ วัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริ ษทั จะคิ ดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความ
ประสงค์ทเ่ี ป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คดิ ค่าบริการทีเ่ หมาะสม)
2. ในกรณีทล่ี กู ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลกู ค้าต้องถูกส่งตัวกลับ
เข้าประเทศไทย จึงมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเปลีย่ นตั ๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทีท่ างประเทศนัน้ ๆ เรียกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้ ทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที น่ี งว่
ั ่ าง หรือตามวันเดินทางของตั ๋วเครื่องบิน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็ นผูพ้ จิ ารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุม่ ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่ างตรวจคนเข้าเมืองเรียก
เข้าไปสัมภาษณ์นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ จิ ารณา และอยูใ่ นดุลพินจิ ของทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
ทางบริษทั ทัวร์ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
4.เมนู อาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็ นเมนู ตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ ,
มังสวิรตั ,ิ อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอืน่ ๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบทันทีตงั ้ แต่จองทัวร์

เงื่อนไขการตัดกรุป๊ (กรุป๊ เหมา) :
- ต้องตัดตั ๋วตามจานวนทีร่ ะบุในซีรย่ี เ์ ท่านัน้ (ฟรี 1 หัวหน้าทัวร์)
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- กรณีตดั กรุ๊ป 15+1 เพิม่ เงินจากราคาทัวร์อกี 2,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครัง้ )
- กรณีตดั กรุ๊ป 20+1 เพิม่ เงินจากราคาทัวร์อกี 1,500 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครัง้ )
- กรณีตดั กรุ๊ป 24(ขึน้ ไป)+1 เพิม่ เงินจากราคาทัวร์อกี 1,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกครัง้ )

*** INF เด็กทารก อายุไม่เกิ น 2 ปี ราคา 6,200 บาท (ช่วงเทศกาล โปรดสอบถามราคาอีกครัง้ ) ***
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั ๋ว) ราคา 9,500 บาท ***

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั ๋วเด็ก **
กาหนดการเดิ นทาง
เดือนธันวาคม

05-09 เมษายน 2560
06-10 เมษายน 2560
07-11 เมษายน 2560
08-12 เมษายน 2560
10-14 เมษายน 2560
11-15 เมษายน 2560
12-16 เมษายน 2560
13-17 เมษายน 2560
14-18 เมษายน 2560
18-22 เมษายน 2560
19-23 เมษายน 2560
20-24 เมษายน 2560
21-25 เมษายน 2560
03-07 พฤษภาคม 2560
04-08 พฤษภาคม 2560
05-09 พฤษภาคม 2560
06-10 พฤษภาคม 2560

ผูใ้ หญ่
อายุตา่ กว่า 12 ปี
(2-3 ท่าน/ห้อง)
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)

17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
22,900
26,900
26,900
22,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
22,900
26,900
26,900
22,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ ม

17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
22,900
26,900
26,900
22,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

6,500
6,500
6,500
6,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
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09-13 พฤษภาคม 2560
10-14 พฤษภาคม 2560
11-15 พฤษภาคม 2560
12-16 พฤษภาคม 2560
13-17 พฤษภาคม 2560
17-21 พฤษภาคม 2560
18-22 พฤษภาคม 2560
19-23 พฤษภาคม 2560
20-24 พฤษภาคม 2560
25-29 พฤษภาคม 2560
26-30 พฤษภาคม 2560

วิธีการชาระเงิน
ช่วงเทศกาล

www.thewatourism.com

19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
ชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพือ่ สารองทีน่ งั ่ (หนังสือเดิ นทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
 ค่าน้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (โหลดได้ ท่านละไม่เกิ น 15 กิ โลกรัม และไม่
เกิ น 1 ใบ)
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้คา่
สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ ไม่รวม
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวชี อ่ ง
พิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงและภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทล่ี กู ค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 30,000 วอน กรุณายื่นค่าทิปให้กบั หัวหน้ าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด ฤดูทอ่ งเทีย่ ว เทศกาลสาคัญ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้ คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ ทางบริษทั จะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกัน
เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพือ่ สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพือ่ ไปทางาน หรือเพือ่ การอืน่ ใดอันมิใช่การ
ท่องเทีย่ ว
- ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอืน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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- กรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมือ่ ท่านตก
ลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้
หมดแล้ว
- เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว เครือ่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ปทีท่ า่ นจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามทีก่ าหนดไว้ หรือสายการบิน
แจ้งยกเลิกบิน ทางบริษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ทา่ น แต่ทางบริษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยืนขอวีซ่าของประเทศทีท่ า่ นจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมทีท่ า่ นเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ๆ ทีจ่ ะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ทา่ น
ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ทา่ นอืน่ ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตาม
โปรแกรมทีว่ างไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าทีป่ ระสานงานและเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ (ตั ๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วนัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
รายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ เมือ่ ท่านต้องการเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผู้
เดินทางหลังจากออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน,
โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์
ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้คา่ บริการที่ ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมา
ขาด และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ทา่ น
ไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการ
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ทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุด
ของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

