วันแรก
20.30 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 ** เคาน์เตอร์เช็ คอิน จะปิ ดบริการ ก่ อนเวลาเครื่อ งออกอย่างน้อย 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) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ ล) - อุทยานซอรัคซาน
– วัดชินฮึงซา
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ช นาทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอง
จอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม.
และมียอดโดมสูง 107 เมตร
นาท่านเดินทางไปยัง ไร่แอปเปิ้ ล (BOSS APPLE FARM) ไร่แอบเปิ้ ล
ที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ที่ต้งั อยู่บนเนิ นเขา ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ก็
จะเห็นแนวต้นแอปเปิ้ ลปลูกเต็ มพื้ นที่ ให้ท่านได้เพลิ ดเพลินกับการ
เก็บแอปเปิ้ ล โดยสามารถเก็บแอปเปิ้ ลได้คนละไม่เกิน 1 กก. หรื อ
ประมาณ 3-4 ลูก ขึ้ นอยูก่ บั ขนาดของลูกแอปเปิ้ ล แอปเปิ้ ลของไร่นี้จะ
หวานและลูกใหญ่มาก นอกจากนี้ ภายในไร่ยงั มีซุม้ สาหรับทากิจกรรม
ต่างๆ ตรงจุดนี้ ถือเป็ นจุดขายของไร่แห่ งนี้ เลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ได้ทีเพียง
แค่การปลูก และขายแอปเปิ้ ลเท่านั้ น แต่คนที่ มาเที่ ยวสามารถมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมากมาย
เช่น การลองทาแยมแอปเปิ้ ลด้วยตัวเอง
*** หมายเหตุ : ไร่แอปเปิ้ ลจะออกผลผลิแค่ช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเท่านั้น หากหมด
ฤดูกาลไม่สามารถไปไร่แอปเปิ้ ลได้ หรือบางช่วงสภาพอากาศไม่ เอื้ ออานวย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ทดแทนเป็ น ปั น่ เรียลไบท์ (RAIL BIKE) เดิมเป็ นเส้นทางรถไฟ
สายเก่ าที่ ปิดตัวลง เคยเปิ ดใช้งานมานานหลายสิ บปี หลังจากนั้ น ได้ปรับปรุ งให้ก ลายเป็ นเส้นทาง
สาหรับปั ่ นเรลไบค์ชมธรรมชาติแทน พร้อมกับชมบรรยากาศโดยรอบทั้งวิว ภูเขา แม่น้ า และชนบทที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม ***
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ บน
เกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็ มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้ นเมเปิ้ ล และต้นไม้
ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิตอ้ งนัง่ เรือเฟอรี่
ข้ามไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss”
ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนัง่ ทาน ร้านของปิ้ งย่าง และซาลาเปานึ งเตาถ่านแบบ
โบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีกแห่งนัน่ คือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่าน
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พ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงค์ตน้ แปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองอร่ามเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า
80 เมตร เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) หรือ
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ใต้ เป็ นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่ จดั ได้ว่าเป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุด
แห่งหนึ่ งในเกาหลี หุบเขาแห่งนี้ ที่ มีดอกไม้บานสะพรัง่ ทั้ง ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะ
ในช่วงใบไม้ร่วง หุบเขาแห่งนี้ จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงสลับ ส้มไปทัว่ ทั้งหุบเขา **อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่า CABLE CAR ขึ้นอุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**
นอกจากนี้ ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุ
กว่า 1,000 ปี เนื่ องจากตัววัดตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซอรัคซานจึงทาให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มี
ลาธารไหลผ่านตัววัดพร้อมกับสะพานหินขนาดใหญ่ ซึ่งในฤดูน้ าหลากจะสวยงามเป็ นอย่างมาก จุดเด่น
ของวัดอยูท่ ี่พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานให้ทุกท่าน
ได้มาไหว้สกั การะขอพรกัน ซึ่ งว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มาก หลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถมา
ล้างมือล้างหน้าด้วยน้ ามนต์ได้ โดยการทาบุญ ของชาวเกาหลีน้ั นจะนิ ยมถวายข้าวสาร และเที ยนเล่ม
ใหญ่ ๆ กัน ซะเป็ นส่วนใหญ่ หรื อเลือกที่ จ ะบริจ าคกระเบื้ องหลังคาวัดก็ได้ ซึ่ งสาหรับผูท้ ี่ มีจิตศรัทธา
สามารถร่วมทาบุญถวายได้

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ทัคคาลบี
LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทากิมจิ - N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็ น ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะได้ท่องไป
กับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่น
นานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะ
ไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (TExpress) นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four
Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี
(ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ สภาพอากาศ) ด้ว ยสี สัน ที่ ส ดของดอกไม้แ ต่ ล ะชนิ ด จึ ง ได้รับ ความนิ ย มอย่ า งมาก
นั กท่องเที่ ยวที่ มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่ จะมาถ่ายรูปเก็ บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ ระลึ ก
รวมทั้ ง ยัง มี ก ารจัด เทศกาลในแต่ ล ะเดื อ น อาทิ เ ช่ น ในฤดู ใ บไม้ร่ ว ง ประมาณเดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซี แห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่ แ ต่งตัวเป็ นผี มาเดิ นแกล้ง
นักท่องเที่ยวด้วย
บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
จากนั้นนาท่านไปเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของ
ชาวเกาหลี ที่ โรงเรี ย นสอนท ากิ มจิ เป็ นอาหาร
เกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของ
ชาวเกาหลี ด้วยการหมัก พริ ก สี แ ดงและผัก ต่ างๆ
โดยทั ่ว ไปจะเป็ นผั ก กาดขาว ชาวเกาหลี นิ ยม
รับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังนาไปปรุงเป็ น
ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุ บันกิมจิมี
มากกว่า 187 ชนิ ด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรี้ ยว
นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุดประจาชาติฮนั บก
ซึ่ งเป็ นชุ ด ประจ าชาติ ของเกาหลี พร้อ มถ่ ายภาพ
สวยๆ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านพบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)
ตั้งอยูบ่ นภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง
479 เมตรจากพื้ นดิน ซึ่งยังคงได้รบั ความนิ ยม
เสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รกั ชาวเกาหลี
ไม่ว่าจะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่า
จะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็น
วิ ว ทั ่ว ทั้ ง กรุ ง โซล และบริ เ วณรอบๆแบบพา
โนราม่ า นั บ เป็ นอี ก สถานที่ สุ ด แสนโรแมนติ
กแห่ ง หนึ่ งที่ คู่ รั ก ทุ ก คู่ ไ ม่ ค วรพลาด ถื อ เป็ น
ไฮไลท์สาคัญ ของกรุ งโซลที่ นักท่องเที่ ย วทุ กคน
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เย็น
พักที่
วันที่สี่
เช้า

จะต้องมาแวะเช็คอิน นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่ งจุดที่ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญที่นักท่องเที่ ยวทุกคนจะต้อ งมา
แวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่นี่
จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**
บริการอาหารเย็น (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ ให้ได้
เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์
BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังเคียงบก
- ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางไปยัง สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยู่บนเนิ นเขาที่สูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง
จึงได้ชื่อว่า ฮานึ ล ที่แปลว่า ‘ท้องฟ้ า’ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของ
กรุงโซลได้ ในช่วงหน้าร้อนจะมีดอกทานตะวันบานให้ได้ชม ส่วนในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี จะมีเทศกาลดอก
หญ้าบาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิ ยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีตน้ Redwood ที่ยาว
เรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสนั ของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยูบ่ นยอดเขา มีทางเดินบันไดลัดเลาะขึ้ นไป
ยังลานทุ่งดอกหญ้าด้านบน ถ้าหากใครไม่อยากเดินเท้าขึ้ นไป ทางสวนมีบริการรถรับ-ส่ง สาหรับขึ้ นไป
ด้านบน ด้านบนนั้นจะเป็ นลานทุ่งหญ้าโล่ง ขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยดอกหญ้าพริ้ วไหวไปตามลม ระหว่าง
ทางจะมีศาลาทรงเกาหลีโบราณให้นัง่ พักผ่อนเป็ นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมีจุดชมวิว สามารถเดิน
ขึ้ นไปด้านบนแล้วถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีการเปิ ดไฟในตอนกลางคืน

*** หมายเหตุ : ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รับ-ส่ง สาหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้ นบันได
ไปด้านบนสวนฮานึล ทั้งนี้ การบานของดอกหญ้าขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ หากดอกหญ้าไม่บาน หรือ
ทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ทดแทนเป็ น ถนนกา
โรซู กิล (GAROSU-GIL) แหล่งรวมร้านค้าแฟชัน่ และคาเฟ่ สุ ดฮิ ปของชาวเกาหลี ถนนที่เต็ มไปด้วย
ต้นไม้สองข้างทาง ซึ่งก็คือเจ้าต้นกิงโกะ (Ginkgo) หรือต้นแปะก๊วยนัน่ เอง โดยมีความยาวของถนน
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ประมาณ 700 เมตร ถนนเส้นนี้ อาจจะยังไม่ค่อยคุน้ หูมือใหม่หดั เที่ยวเกาหลีซกั เท่าไหร่ แต่ขอบอกว่า
หนุ่ ม สาวแดนโสมเขารู ้จัก กัน เป็ นอย่ า งดี เพราะเป็ นถนนที่ มี ค รบทุ ก รส ทั้ง ร้า นเสื้ อผ้ า รองเท้า
เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกว่ายูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสียง และ
นักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ***
จากนั้นนาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย
เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์บารุงผิวแบ
รนด์ DEWINS และ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็ นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้
ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อม
ผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นที่ชื่อว่า
เป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนระบุว่า
โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณ
ทางการแพทย์คือช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของ
ราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็ นเขาพูกกั ซาน ทาให้ดูยิ่งใหญ่
อลังการเป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวัง โบราณ
ทั้งหมด 5 แห่งที่ยงั คงรักษาไว้ เดิมมีตาหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ในปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะแล้ว
เหลือเพียง 10 ตาหนั ก นอกจากนี้ ภายในบริเวณของพระราชวังแห่ง นี้ มีสถาปั ตยกรรมที่ น่าสนใจคือ
พระที่นัง่ คึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ
สระน้ า มีทัศนี ยภาพที่ สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุ ลมุนจะสามารถเดินผ่านไปถึ ง
ถนนซัมจองดองกิล โดยถนนจะเรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยที่กาลังเปลี่ยนสีสนั สดใสในฤดูใบไม้ร่วง
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เที่ยง

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกา
ทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลาดับที่สองที่ถูก
สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญที่ยงั คง
รักษาไว้ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า พระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่พานัก
ของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระ
ตาหนัก INJEONGJEON พระตาหนัก DAEJOJEON พระตาหนัก SEONJEONGJEON และพระตาหนัก
NAKSEONJAE
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึ กบนภูเขา
ที่ ป ราศจากมลภาวะ และสู ง เหนื อ ระดับ น้ า ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี รุ่ น ใหม่ นิ ย มน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่รา้ นค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่ที่สุดในโซล
แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่า จะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋า นาฬิ ก า
เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็ นสินค้าแบ
รนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP,
COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็ นช็อป CHANNEL
และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็
อป MCM ชั้นที่ 3 เป็ นโซนเครื่องสาอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO,
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM,
MAC เป็ นต้น ชั้น 4 จะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
ร้านอาหาร

จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่ งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม
เครื่องสาอางค์ค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซี ดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี
หรืออะไรที่วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่
ตลาดนี้ อาทิ เช่น ร้านเครื่องสาอางค์คท์ ี่ คุน้ หู
คนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น Etude, Skin Food, The
Face Shop, Natural Republic เป็ นต้น ราคา
เครื่ อ งส าอางค์ ค์ จ ะถู ก กว่ า ประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายใน
ประเทศไทย
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ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กนั อย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET
FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ ากิน
ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีส
ย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยูเ่ กือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดาจาจังมยอน หนึ่ งใน
เมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่สเ์ กาหลี มันฝรัง่ เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทวั ่ ไปในเมืองไทย แต่
ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ
เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

น้ ามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปเรียนรูก้ ารทาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุ ณช่วยบารุ งร่างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ มอาหาร และรัก ษาสมดุ ลใน
ร่างกาย
จากนั้ นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY)
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สี
ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อ นามาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู
และสร้อยข้อมือ
บริการอาหารกลางวัน (9) เมนู ข้าวยาบิบิมบับ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์ดงั ๆ มีท้งั หมด 3 ชั้น เต็ม
ไปด้วยร้านแบรนด์แฟชัน่ กว่า 160 ร้าน ทั้งของ
เกาหลี แ ละต่ า งประเทศ ไม่ว่า จะเป็ น COACH,
GUCCI, MCM, MICHEL KORS, LACOSTE,
GUESS, FILA, NIKE, ADIDAS, NEW BALANCE
เป็ นต้น นอกจากร้า นดัง ๆ แล้ว ยัง มี ร า้ นค้า โล
คอลแบรนด์ ฟู้ดคอร์ด ร้านกาแฟ
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จากนั้นนาท่านแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี ) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

*** สาคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตั ๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้น ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดใดทั้งสิ้ น
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือเข้ าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คนื ค่าบริการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั **
**พาสสปอร์ ตจะต้องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้น ทางบริษทั จะไม่ คนื มัดจาไม่ ว่า
ด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษทั ได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่านข้ อความให้
ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในการเปลี่ ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึ งค่าบริ การอื่นๆที่เกิ ดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในค่าใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ นที่ ท างประเทศนั้นๆเรี ย กเก็ บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ นจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี ใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA FALL IN LOVE (ซูวอน - โซล – โซล)

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
23,999
23,999
23,999
24,999
26,999
26,999
24,999
24,999
26,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900
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
5,900
5,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561

24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 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 ***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ น
ชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็ ก
นักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดู
งาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดิ นทางท่องเที่ ยวระหว่างท่องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิ ดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่น
เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้นๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิ ดกฎหมาย
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
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3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่ พักที่ ประเทศเกาหลี ใต้อาจะมีก ารสลับปรับเปลี่ ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ ง
ซื้ อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่
ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการ
ในการแยกท่องเที่ยวเอง 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)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่ นัง่ 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. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้
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- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่า งน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่มิได้
เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด
, ไข่ , เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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