วันแรก
20.00 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS
(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์
แนะนาการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน
**หมายเหตุ ** เคาน์เตอร์เ ช็ คอิ น จะปิ ดบริ ก ารก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่
นั ่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)
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23.30 น.
วันที่สอง
06.55 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – ฮานิลาเวนเดอร์ฟาร์ม - วันนักซานซา
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนาทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอง
จอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
ออกเดินทางไปยัง สะพานแขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวน
แห่งนี้ เพิ่งเปิ ดใหม่ได้ไ ม่นาน ยังไม่เป็ นที่ รูจ้ ัก ในหมู่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดิ นเท้าเข้าไปประมาณ 500
เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่อน
จะถึงตัวสะพานจะมีรา้ นกาแฟไว้คอยบริการสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่อยากนัง่ จิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมา
จากทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็ นทางเดิ น
ลงไปยัง สะพาน ตรงคอสะพานทั้ง สองฝั ่ง ด้า นซ้า ย
และขวา มีจุดให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วนใหญ่มีแต่คน
เกาหลี ม าเที่ ย วพัก ผ่ อ นในวัน หยุ ด ตัว สะพานยาว
220 เมตร ถือว่ายาวที่สุดในบรรดาสะพานแขวนใน
ประเทศเกาหลี พื้ นตรงกลางสะพานฝั ่งนึ งจะเป็ นพื้ น
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็น
ผื นน้ าสีครามด้านล่างได้ นอกจากชมวิวบนสะพาน
แล้ว ด้านล่างจะมี สะพานไม้เป็ นทางยาวให้เดิ นชม
ธรรมชาติลดั เลาะริมฝัง่ ทะเลสาบอีกด้วย

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ทัคคาลบี อาหารเลื่องชื่ อแห่ งเมือง
ซุ น ซอน นาไก่ บาร์บี คิว ข้าวเหนี ยว มัน หวาน ผักต่า งๆลงผัดรวมกับ ซอสแบบ
เกาหลี
ออกเดินทางต่อไปยัง ฮานิลาเวนเดอร์ฟาร์ม (HANI LAVENDER FARM) ชมทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงบาน
สะพรัง่ หอมฟุ้ งไปทั้งเขา พบกับเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ปลายฤดูใบไม้ผ ลิ GOSEONG LAVENDER
FESTIVAL จัดขึ้ นช่วงต้นถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี พื้ นที่ที่ใช้จดั งานจะถูกปกคลุมไปด้วยดอกลา
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เวนเดอร์มากมายกลายเป็ นทุ่งสีม่ว งสวยงามตา สาหรับเทศกาลนี้ มีนักท่องเที่ ยวทั้งชาวเกาหลี และ
ต่างชาติเข้าร่วมมากมาย นอกจากจะไปถ่ายรูปทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆ ภายในงานยังมีการจัดนิ ทรรศการ
งานแสดงแกลอรี่รปู ภาพ การประกวดภาพถ่าย การแสดงต่างๆ คอนเสิรต์ ดนตรีคลาสสิก และมีการจับ
รางวัลต่างๆ ภายในงาน

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกลาเวนเดอร์จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 1-21 มิถุนายน 2561 หากไม่
สามารถไปชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เมืองโกซองได้ หรือทางสถานที่ยกเลิกงานเทศกาล จะไม่มี
โปรแกรมไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทัวร์ ทดแทน >>> THE GARDEN
OF THE MORNING CLAM ***
นาท่านไปยัง วัดนักซานซา (NAKSANSA TEMPLE) วัดพุทธเก่าแก่ที่อยู่ทางเหนื อของชายหาดนักซาน
ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้ นตั้งแต่ยุคซิลล่า (SILLA) ภายในมีหอคอยหินสูง 7 ชั้น ก่อนจะถึงเขตวัด
จะต้องผ่านทางประตูโบราณที่ชื่อว่า อึลจิมลั และ ฮยองเยมัล จะเห็นกาแพงหินแบบโบราณ ทาจากไม้ไผ่
สีเข้มและดิ นสี น้ าตาล มีจุ ดชมวิวอยู่ที่ศาลายูอีซ างแดสร้างอยู่ริมหน้าผาที่ หันหน้าออกทะเล และที่
จุดสูงสุดของเนิ นเขาจะมีรปู ปั้ นหินเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี
อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ ีหม้อไฟ

เย็น

พักที่ LAKE OCEAN HOTEL / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่
อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสี
แดงและผัก ต่ างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผัก กาดขาว ชาวเกาหลี
นิ ย มรับ ประทานกิ ม จิ เ กื อ บทุ ก มื้ อ และยัง น าไปปรุ ง เป็ น
ส่วนประกอบอาหารอีก หลายอย่าง ปั จจุบันกิ มจิ มีมากกว่า
187 ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ ด เปรี้ ยว และมีกลิ่นแรง
นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ชุดฮันบก ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติ
ของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ออกเดินทางไปยัง สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ ที่สุด
ของประเทศ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็ นดิ สนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย สนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่ว่าจะ
เป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus
Adventure) และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยัง
มีสวนดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะ
เปลี่ ย นแปลงพัน ธุ ์ด อกไม้ไ ปตามฤดูก าลในรูปแบบที่ ห ลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพ
อากาศ) รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูรอ้ น ประมาณเดือนมิถุนายน สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่น้ั น ในช่วงเดื อนนี้ จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับ
สายน้ า (Summer Splash) เป็ นต้น

กลางวัน

บริการอาหาร (4) เมนู พอร์คคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี ต้น
ตารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ หมูย่างที่ผ่านการ
หมักจนได้ที่ แล้วนามาย่างบนเตาร้อนๆ
จากนั้ น น าท่ า นช้อ ปปิ้ งที่ ร ้า นเครื่ อ งส าอางยอดนิ ยม
COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้ เลือก
ซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
พบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาว
เวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร
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และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน ซึ่งยังคงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รกั ชาว
เกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่วา่ จะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิว
ทัว่ ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่ค่รู กั ทุก
คู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุงโซลที่ นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน จุดที่พลาด
ไม่ได้เมื่อมาถึงคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจ
ที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิ ฟท์**
เย็น

บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไก่ตุน๋ ซีอ๊ ิวผัดวุน้ เส้น โดยจะนาไก่
ติดกระดูก วุน้ เส้นเกาหลี แครอท มันฝรั่ง พริก และซีอ๊ ิวดาผัด และ
ตุน๋ รวมกันจนได้รสชาติกลมกล่อม

พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
พาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แ ก่ ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่ ว ยท าให้จิ ตใจสงบ และเพิ่ มพละก าลัง โดยส่วนรวมมีส รรพคุ ณทาง
การแพทย์ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด และป้องกันมะเร็ง
นาท่านเรีย นรูก้ ารทาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุ ณช่วยบารุ ง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
อี ก หนึ่ ง แลนด์ม าร์ค ที่ ไ ม่ ค วรพลาดเมื่ อ มาเกาหลี ชมความยิ่ ง ใหญ่ ข อง พระราชวัง เคี ย งบกกุ ง
(GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล คาว่า
"เคียงบกกุง" ในภาษาเกาหลี แปลว่า พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้ เป็ น
ภูเขาพูกกั ซาน ทาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก จึงถูกเรียกว่าเป็ น ‘พระราชวังทิศเหนื อ’ เนื่ องจาก
อยู่ค่ อ นไปทางเหนื อ เมื่ อ เที ย บกับ พระราชวัง อื่ น ๆ ได้แ ก่ พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (พระราชวัง ทิ ศ
ตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุ ยกุง (พระราชวังทิศตะวันตก) มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวัง
โบราณทั้งหมด 5 แห่ง ที่ ยงั คงรักษาไว้ เรียกได้ว่า
เป็ น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้งแรก
ต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน พิเศษสุดๆ !!! ใส่
ชุ ดฮัน บกเดิน เล่น ถ่ายรู ปสวยๆ ในพระราชวัง
เพื่อเก็บภาพไว้เป็ นความทรงจาดีๆสาหรับทริป
เกาหลี ข องทุ ก คน **ราคาทั ว ร์น้ ี รวมค่ า เช่ า
ชุ ดฮันบกแล้ว **
*** หมายเหตุ... กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิ ดทาการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ
ทดแทน เป็ น พระราชวังชางด็อกกุง ***
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นาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอย
นี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุน๋ โสม ซุปสูตรเด็ดบารุงร่างกาย
เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่องสาอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีก
มากมาย
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเมียงดง (MYEOUNG-DONG MARKET) หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่
ตลาดแหง่นี้จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบ
รนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้
เลยทีเดียว อาทิเช่น ร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP ร้านพวกนี้ หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่รา้ นเดียวเท่านั้น ในส่วนของอาหาร
ข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กนั อย่างโซนสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทาน
เล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย แต่หากคนที่ชอบของหวานก็ จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่ กดมาใส่โคนนั้น
สูงถึง 2 ฟุต

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)
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นาท่านชม ศูนย์สมุ น ไพรบารุ งตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญ เติ บโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี
เป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้
ต่างหู และสร้อยข้อมือ
กลางวัน

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

บริการอาหาร (9) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนาหมูลงในกระทะพร้อมนา้ ซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงและข้าวสวย
เดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (HONGDAE STREET) เป็ นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิ ล ปะที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นศิ ล ปะแนวร่ ว มสมัย จัด วางแสดงเต็ ม พื้ นที่ ข องถนนปิ กัส โซ่ ที่ ขึ้ นชื่ อ ของย่า นนี้
นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาให้ที่นี่เป็ น
สีสนั ของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
เพลิดเพลินกับการซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง
(มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

*** สาคัญมากโปรดอ่าน ***
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นโปรโมชั ่นตั ๋วเดี่ยวของสายการบินต้องทาการจองพร้อมหน้าพาส เมื่อที่นั ่งและไฟล์ทคอนเฟิ ร์มต้องทาการจ่ายค่า
ทัวร์เต็มทันที ซึ่งเมื่อออกตั ๋วเครื่องบินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้

ในกรณีที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั ๋วโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้น ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดใดทั้งสิ้ น
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
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ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ทางประเทศนั้นๆ เรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ าง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุ ลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA รักใสๆ หัวใจลาเวนเดอร์ (SEORAK – SEOUL - SEOUL)
กาหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้
ชาระให้กับสายการบินและสถานที่ ต่างๆ แบบช าระขาดเช่ นกันก่ อนออกเดิ นทาง ฉะนั้ นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋
เครื่องบินให้แก่ท่าน **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ น
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2.

3.

4.
5.

6.

ชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** / กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็ก
นักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดู
งานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดิ นทางท่องเที่ ยวระหว่างท่องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิ ดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่น
เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้นๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิ ด กฎหมาย
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจา ไม่
ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่า ยค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
โรงแรมที่ พักที่ ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูก ทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถช่วยอุดหนุ นได้ ทางบริษัททัวร์ไม่มี
การบังคับให้ลกู ทัวร์ซื้อแต่อย่างใด เพียงแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่
ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการใน
การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มเติมนอกจากเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่ อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
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เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดั งนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ น
ต้น
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7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร/ชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใส ซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณ ฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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