ทัวร์เกาหลี : รหัส ICN782

เที่ยวที่ใหม่ เกาะคังฮวา พาราไดซ์ซิต้ ีแอนคาสิ โน คาเฟ่ สุ ดแนว ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท สนุ กไม่รู้ลืม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี แดงเพลิงหรื อเหลืองทอง*
*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สปั ดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง

โปรแกรม Incheon GANGWHA Paradise เกาหลี 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ

เดินทาง

ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน

ที่พกั
รถโคช

จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองอินชอน หรื อ #เคียงกีโด หรื อ #กรุ งโซล ระดับ 3 ดาวเกาหลี

อาหาร

BUDGET AIRLINE

บริ การด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็ นไปตามจานวนของผูโ้ ดยสาร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 5 มื้อ เมนูจดั หลากหลายไม่ซ้ ากัน #หมูไฟบลูโกกิ #หมู

ย่างคาลบี้ไม่อ้ นั #ไก่ต๋ นุ โสม #BBQบุฟเฟ่ ต์ไม่อ้ นั เนื้ อหมู เนื้อวัว #หม้อไฟชาบู ฟรี นำ้ แร่ บนรถวันละ1 ขวด

วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สาม
(B.-.D)

วันที่สี่
(B.L.-)

วันที่หา้
(B.L)

สนามบิ น สุ วรรณภูมิ – สนามบิ น นานาชาติ อิน ชอน ประเทศเกาหลี ใต้ – เมื องอิน ชอน - จุ ดเช็คอิ น ใหม่ สาหรับ นักท่ องเที่ ยว
ต่างประเทศ ! พาราไดซ์ซิต้ ี รวมความหรู หรา ความบันเทิง ที่พกั ตากอากาศ งานศิลปะสุ ดลือค่า และคาสิ โนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี
- ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิ ด
เที่ยวเกาะคังฮวาโด เกาะโบราณ มรดกวัฒนธรรมโลก กลุ่มหิ นประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี – วัดโบราณในป้ อม
ปราการเก่าในหุ บเขา “ จองดึ งซา “ – กิจกรรมสนุ กสนานได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ! การนั่งกอนดอลล่าสไตล์สวิสเซอร์ แลนด์ ชม
ทะเลตะวันตก และ เครื่ องเล่นรู จ Luge ที่จะทาให้สารอะดรี นาลีนแทบทะลัก – พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ คาเฟ่ สุดชิก ! โรงงานคาเฟ่ สิ่ ง
ทอ 1934 ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท – กรุ งโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
เที่ ยวถ้ าเหมืองทอง “ควังเมียง“ ผจญภัยไปกับถ้ าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแบบหลากมิติ – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่ องสาอางเวช
สาอาง – เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทากิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง
ศูนย์โสมเกาหลี –พระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกาแพงหิ นสี น้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ –
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) –สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ

Itinerary
โปรแกรม Incheon GANGWHA Paradise เกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน BUDGET AIRLINE

ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ

โปรแกรมท่ องเที่ยว จุดเช็คอินใหม่ สาหรับนักท่องเที่ยว ! พาราไดซ์ซิต้ ี #เมืองอินชอน รวมความหรู หรา ความบันเทิ ง ที่ พกั ตาก
อากาศ งานศิลปะสุดลือค่า และคาสิ โนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี - ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่
จากัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิ ด - เที่ ยวเกาะคังฮวาโด เกาะโบราณที่ มีมนุ ษย์อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมโลก กลุ่มหิ น
ประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี – วัดโบราณในป้ อมปราการเก่าหุ บเขา “ จองดึงซา “ – กิจกรรมสนุกสนานได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ !
กับการนัง่ กอนดอลล่าสไตล์สวิสเซอร์ แลนด์ ชมทะเลตะวันตก การเครื่ องเล่นรู จ Luge ที่จะทาให้สารอะดรี นาลีนแทบทะลัก – พิพิธภัณฑ์แกล
เลอรี่ คาเฟ่ สุ ดชิ ก ! โรงงานคาเฟ่ สิ่ งทอ 1934 ถ่ายมุมไหนก็อาร์ ท – กรุ งโซล – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ ล Love Rock Cable เที่ยวถ้ าเหมืองทอง “ควังเมียง“ – เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทากิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ย่านเมียงดอง – พระราชวังโบราณ

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี แดงเพลิงหรื อเหลืองทอง*
*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สปั ดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง

สายการบิน

BKK-ICN
TW102
7C2204
7C2206
LJ002

เวลาออก

เวลาถึง

ICN-BKK
TW101
7C2203
7C2205
LJ001

เวลาออก

เวลาถึง

T’way (TW)
0120
0840
2025
0010+1
Jeju Air (7C)
0100
0840
2005
2359
Jeju Air (7C)
0145
0920
2040
0035+1
Jin Air (LJ)
0105
0825
1955
2335
(ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ ได้ อนุมัติที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด)

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ าก่ อนเครื่องออก)

เช้า กลางวัน

ค่า

-

-

-

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข F
เช็คอินหมายเลข L
เช็คอินหมายเลข D

Jeju Air (7C)
T’way (TW)
Jin Air (LJ)

หมายเลข 3-4
หมายเลข 5-6
หมายเลข 4-5

การอนุ ญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ข้อแนะนา
• หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
• ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
• เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่าน
เอง เพื่อป้ องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
• กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วดี ีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

• สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
• นาเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่ สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรื อของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ)

DAY
2

วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองอินชอน - จังหวัดเคียงกีโด เช้า กลางวัน ค่า
เวลาที่เกาหลีใต้เร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Jin Air (LJ)
มีบริ การ Air Cafe จาหน่าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่ องบิน
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

เช้า

ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ ยาวกว่า 4.42 กม. มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้

เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลง

ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้

จุ ดเช็ คอินใหม่ สาหรั บนั กท่ องเที่ยวต่ างประเทศ ! พาราไดซ์ ซิตี้ รวมความหรู หรา ความบันเทิง ที่พักตาก
อากาศ งานศิลปะสุ ดลือค่ า และคาสิ โนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในเกาหลี
พาราไดซ์ซิต้ ี-เมืองรี สอร์ ทตากอากาศคาสิ โนและสปาแห่ งแรกในเอเชี ย ระดับห้าดาว ที่ ถูกเนรมิ ตขึ้นใหม่ อยู่ไม่ไกลจาก
สนามบินนานาชาติอินชอน “ Paradise City ทุกจริ งเหนื อความจริ งและจินตนาการ ” มีทุกสิ่ งที่คุณต้องการสาหรับวันหยุด
พัก ผ่อ นที่ ส นุ ก สนานและผ่ อ นคลาย ! มี ห้ อ งพัก หรู กว่า 711 ห้ อ ง ไม่ ว่าจะเป็ นสไตล์ห รู แ บบไหน ก็ จ ะได้รั บ ความ
สะดวกสบายและความสุ ขที่ น่าหลงใหล มีร้านอาหารหรู หรากว่าเจ็ดแห่ งที่ รอให้บริ การความอยากอาหารของลูกค้าตั้งแต่
อาหารสไตล์อิตาลี...ญี่ปุ่น...ไปจนถึงสแน็คบาร์ริมสระบรรยากาศสบายๆ ร้านอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ระดับพรี เมียม ที่นี่มีคอลเล็กชัน่
ไวน์ ต่ า งๆ กว่ า 400 ชนิ ด มี ร้ า น เบเกอรี่ และโซนกาแฟ และร้ า น อาห ารยอดนิ ยมอื่ น ๆ ในห มู่ นั ก ท่ องเที่ ยว
มีศูนย์ออกกาลังกายสุขภาพที่ทนั สมัย สระว่ายน้ าที่มีเห็นทิวทัศน์ของเกาะยองจองโด และห้องซาวน่าที่กว้างขวาง
แนะนา เดินชม "ศิลปะแห่ งความงามอันหรู หรา " มีงานศิลปะชั้นเยี่ยมจานวน 2,700 ชิ้น ของศิลปิ นที่ มีชื่อเสี ยงทั้งในและ
ต่างประเทศ กระจายอยูท่ วั่ รี สอร์ทในพื้นที่ เช่น ล็อบบี้ช้ นั หนึ่ง ด้านหน้าลิฟท์ เลานจ์และคาสิ โน เป็ นต้น
แนะนา เดินเก๋ ไก๋ ถ่ายมุมไหนก็สวย กับความอลังการงานสร้างของภายในและภายนอกของพาราไดซ์ซิต้ ี
แนะนา Paradise Casino เพียบพร้อมด้วยระบบเกมไฮเทค เป็ นคาสิ โนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีมีเครื่ องเกมทั้งหมด 449 เครื่ อง
นอกเหนื อจากห้องเล่นเกมทัว่ ไป คาสิ โนยังมีจดั กิ จกรรมที่หลากหลายและสิ่ งอานวยความสะดวก และห้องวีไอพีสุดพิเศษ
(โซนคาสิ โนนี ้ เฉพาะพาสปรอตต่ างประเทศ และอายุเกิน 20 ปี ท่ านใดต้ องการเข้ า ต้ องเตรี ยมพาสปรอตให้ พร้ อม แต่ ง
กายสบายๆ สุภาพ ไม่ ใส่ เสื ้อผ้ าที่ เปิ ดเผยหรื อไม่ เหมาะสมซึ่ งอาจทาให้ ลกู ค้ าท่ านอื่นไม่ สะดวก ห้ ามถ่ ายรู ป มีโซนสูบบุหรี่ )
เที่ยง

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

บ่าย

อิ่มฟิ นมันสุ ข #สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ Everland “ ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุ บเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
ของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European
Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia
ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขของท่ านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุ กสนานกับเครื่ องเล่น
ต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่วา่ จะเป็ น ทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนัง
สามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก ของหมีที่สามารถสื่ อสาร
กับคนขับ ได้อย่างดี ครั้งแรกของโลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัส สะเทิ้ น น้ าสะเทิ้ น บก และอื่ น ๆ
นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึก

ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่ งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล ฤดูร้อนจะเป็ นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน
ฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นดอกเบญจมาศบาน ขบวนพาเหรดตามวันเวลา

สุดมันส์กบั เทศกาล ท่ องดินแดนผีดิบ กับ เทศกาลผีเขย่ าขวัญ

ค่า

ระหว่างวันที่ 30 สิ งหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกับเทศกาลผีเขย่าขวัญ เทศกาลที่เต็มไปด้วย แสง สี เลือด ที่
เกิดขึ้นที่ Blood City พบกับค่ายทหารที่สู้รบกับซอมบี้ ในวันที่พระจันทร์ เต็มดวงเพียงวันเดียวเท่านั้น ซอมบี้
ที่หิวโหยเลือดของมนุษย์จะจับมนุษย์มาเป็ นเหยือ่ ของพวกมัน
คุณเท่านั้นที่จะรู ้ ! ผูค้ นที่อยูใ่ นนั้นจะรอดออกได้หรื อไม่หรื อจะเป็ นเหยือ่ ของซอมบี้ !
เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก
หลัง จบรายการท่ อ งเที่ ย ว พาท่ า นเข้ า เช็ ค อิ น ที่ พ ัก ณ โรงแรม Incheon Grand Palace, Suwon Dono,
Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city,
Inter City, Ramada Encore Gimpo

DAY
3
เช้า

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม จังหวัดเคียงกีโด – เกาะคังฮวาโด - กรุ งโซล

เช้า

กลางวัน ค่า

x

-

x

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
เที่ยวเกาะคังฮวาโด ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ าฮันทางตอนเหนื อของประเทศ มี
ความงามตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ฟาร์ ม
แหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย ของนกชนิ ด ต่ า ง ๆ วัด วาอาราม ป้ อมป ราการป้ องกัน
ประเทศ เป็ นต้น อี ก ทั้งสถานที่ ท างประวัติ ศ าสตร์ ข องคาบสมุ ท รเกาหลี
โดยเฉพาะกลุ่มหิ นขนาดใหญ่วางซ้อนกันถึง 120 กลุ่ม ตั้งแต่สมัยเมื่อ 1,000
ปี มาแล้ว ชาวเกาหลี เชื่ อว่ากลุ่มหิ นเหล่านี้ เป็ นสุ สานยุคก่ อนประวัติศาสตร์
ชาวเกาหลีเรี ยกว่า "Goindol" หรื อที่ประเทศตะวันตกเรี ยกว่า “ Dolmen “ สุสานเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่ ง
ของยุคหิ น องค์การยูเนสโกจึงได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกวัฒนธรรมโลก เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2000 เนื่องจาก
ประเทศเกาหลี เป็ นศู น ย์กลางของวัฒ นธรรมกลุ่ ม หิ น ที่ มี ม ากถึ ง 50% ของจ านวนกลุ่ ม หิ น ทั่ว โลก พาชมกลุ่ ม หิ น

ประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์ เกาหลี ก้ อนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด ความกว้ าง 7.1 เมตร สู ง 2.6 เมตร

#วัดโบราณประวัติเก่ าแก่ ทสี่ ุ ดในเกาหลีในป้อมปราการเก่ าหุบเขา “ Jeondeungsa จองดึงซา “ บนเกาะคังฮวา
เชื่อว่า ถูกสร้างขึ้นโดยบุตรแห่ งสวรรค์ ตั้งแต่สมัยโชซอนโบราณ อีกทั้งเคยมีการสร้างพระราชวังชัว่ คราวภายในบริ เวณวัด
ตั้งอยูใ่ นภูเขาที่ ลอ้ มรอบด้วยป้ อมปราการ Samnang ในอดีต เพื่อการปกป้ องดิ นแดนจากการถูกรุ นราน วัดแห่ งนี้ มีหน้าที่
ปกป้ องบันทึ กบรรพบุรุษของราชวงศ์โชซอนตั้งแต่ปี 1719 ถึงปี 1910 พระภิกษุอาวุโสของ Jeondeungsa ดารงตาแหน่ ง
สูงสุ ดของพระในราชวงศ์โชซอนเสมอ ปั จจุบนั อาคาร Daeoongbojeon (หอพระพุทธรู ปหลัก) มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ า
ค่าที่ แสดงให้เห็ นถึงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของราชวงศ์โชซอน โดยเฉพาะงานไม้แกะสลักภายในที่ งดงาม และมี รูปปั้ น
เปลือย คล้ายลิงแบกรองรับหลังคาของ อาคารหลังนี้ เพื่อปกป้ องสิ่ งชัว่ ร้ายและไฟ, อาคาร Yaksajeon (หอพระพุทธรู ปเพื่อ
การรักษา Medicine Buddha Hall) และระฆังวัดขนาดใหญ่ ท่ามกลางสมบัติทางวัฒนธรรมอื่น ๆ และต้นแปะก๊วยขนาด
ใหญ่ อายุมากกว่า 500 ปี ที่ มีตานานเล่าขานกันอยู่ ที่ สาคัญ ตลอดทางเดิ น เข้าวัด แห่ งนี้ จะเต็ม ไปด้วยต้น ไม้อายุเก่ าแก่
มากมาย ทาให้ได้รับพลังงานแห่งความสดชื่น
อิสระอาหารกลางวัน ที่ ศู นย์ อาหารทีร่ วมความอร่ อย อาหารสไตล์ เกาหลี จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น และของทานเล่ น หรือ ลิม้ ลองอาหาร
บนหอภัตตาคารหมุนเพือ่ ชมวิวคังฮวารีสอร์ ท
บ่าย

กิ จ กรรมครอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ์ แบบ สนุ ก สนานได้ ท้ ั ง เด็ ก และผู้ ใ หญ่ ! กั บ การนั่ ง กอนดอลล่ า สไตล์
สวิสเซอร์ แลนด์ ชมทะเลตะวันตก การเครื่องเล่ นรู จ Luge ทีจ่ ะทาให้ สารอะดรีนาลีนแทบทะลัก

มอบประสบการณ์พเิ ศษ ! นัง่ กระเช้ากอนโดลา ที่ยาวกว่า 700 เมตร แปดที่นงั่ สไตล์สวิสเซอร์แลนด์ ระบบเดียวในโลก
ที่ให้ท่านได้ชมวิวทะเลตะวันตกของเกาหลีและระบบแรกของโลกที่รองรับผูโ้ ดยสารได้ 2,400 คนต่อชัว่ โมง และ เครื่ องเล่น
รู จ หรื อ เกวียนกี ฬา ออกแบบมาเป็ นพิเศษ ที่ไม่ใช้ระบบพลังงานใดๆ แต่ขบั เคลื่อนด้วยบนความลาดชันและแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยจุดเริ่ มต้นของเส้นทางนั้นจะอยูใ่ นจุดที่สูงที่สุด และไหลตามแรงโน้มถ่วงไปจนถึงปลายทาง สิ่ งที่คุณต้องทาก็
เพียงแค่บงั คับทิศทาง และเบรคเพื่อชะลอความเร็ วเท่านั้น และสวมใส่หมวกกันน็อค

บ่ายบ่าย

พาท่านย้อนอดีตสิ่ งทอเกาหลี ที่ พิพธิ ภัณฑ์ แกลเลอรี่ คาเฟ่ สุ ดชิ ก ! โรงงานคาเฟ่ สิ่ งทอ 1934 ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท ใน
อดีตตัวเมืองเกาะคังฮวา คืออุตสาหกรรมสิ่ งทอที่ดีและสาคัญที่สุดของประเทศ โดยบ้านส่วนตัวทั้งเกาะจะมีเครื่ องทอมือใน
บ้านและมี เครื่ องทอไฟฟ้ าตั้งอยู่ในโรงงานทอผ้า ก่ อนต้องปิ ดตัวลง เพราะเครื่ องจักรทันสมัยถูกนาเข้ายังเมืองแดกู และ
กลายเป็ นศู นย์กลางสิ่ งทอของประเทศถึงปั จจุบัน คู่รักจากกรุ งโซลได้เข้ามาเนรมิ ตโรงงานเก่ า อีกทั้งเพิ่มชิ้ นงานศิ ลปะ
เฟอร์นิเจอร์ โบราณและของเก่าอื่นๆ ด้วยวิธีแปลกๆ มันเหมือนกับการเดินเล่นไปรอบ ๆ ซากปรักหักพังของโรมัน ทาให้เติม
เต็มรสชาติของกาแฟและเบเกอรี่ แสนอร่ อยได้อย่างลงตัว (ค่ าเครื่ องดื่มและเบเกอรี่ ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
เดินทางเข้ าเมืองหลวงกรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุ งโซล งานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลีที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสู ง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียน

ของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่าน
เลือกซื้ อเป็ นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จาก
โรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
ค่า

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

หลังอาหารค่า

พาท่ านขึน้ ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ ายรู ปคู่หอคอย
N Tower เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล สถานที่ ละครหนังเกาหลี
หรื อหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่ อ: เตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable
ซี่ งเชื่ อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่
ยัง่ ยืนหรื อไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )

หลัง จบรายการท่ อ งเที่ ย ว พาท่ า นเข้ า เช็ ค อิ น ที่ พ ัก ณ โรงแรม

Incheon Grand Palace, Suwon Dono,

Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city,
Inter City, Ramada Encore Gimpo

DAY
4
เช้า

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ กรุ งโซล

เช้า กลางวัน

ค่า

x

-

x

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

#ถา้ เหมืองทอง “ ควังเมียง ” ผจญภัยไปกับถ้ าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสี สัน (เปิ ดตัวใหม่) สถานที่แห่งนี้
เป็ นเหมืองขุดทองของญี่ปุ่นในอดีต หลังจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งนี้ จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ปั จจุบนั ทางการ
เกาหลีได้ปรับปรุ งและพัฒนาถ้ าแห่งนี้ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ าแห่งนี้จึงถือได้วา่ เป็ นพิพิธภัณฑ์มรดกแห่งความสร้างสรรค์
และอนุรักษ์ ยังเป็ นสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ มีความลึกถึง 8 ชั้น (อนุญาตเข้าชมแค่ 2 ชั้นบน) ภายในถ้ ามีความยาว
ถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็ นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังทัว่ ประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่งแสงสว่างและ
ความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ , ห้องจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า, ห้องถนนสี ทองหรื อเส้นทาง
แห่ งความมัง่ คัง่ และสุ ขภาพดี, ห้องน้ าตกสี ทองที่มีความสู ง 3.6 เมตรและกว้างถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวังทองคา, ห้องจัด
แสดงโครงสร้ างของถ้ าควังเมี ยง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณ ภาพดี ที่นามาจัดแสดงมาจากทัว่ ประเทศเกาหลี ใต้ ท่ าน
สามารถชิมและเลือกซื้อไวน์ได้จากที่นี่ หากคุณเป็ นแฟนคลับของภาพยนตร์ เรื่ องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์
คุณจะได้พบกับประติมากรรมตัว “กอลลัม”ที่ส่งตรงมาจากผูก้ ากับของเรื่ อง นอกจากนี้ แล้วท่านสามารถนาขวดพลาสติกไป
เติมน้ าแร่ จากธรรมชาติภายในถ้ าได้ฟรี
เที่ยง

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนูบาร์ บีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และของทานเล่น

บ่าย

เยี่ยมชมสิ น ค้าที่ ช าวเกาหลี นิ ยมบริ โภคเพื่ อดู แลสุ ขภาพตับ ที่ ศู น ย์ ฮ๊อ กเก็ ตนามู ต้น ไม้ฮ๊อกเก็ต นามูชนิ ด นี้
เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชาว
เกาหลี รุ่น ใหม่ นิ ย มน ามารั บ ประทานเพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลตับ ให้ ส ะอาดแข็งแรง ป้ องกัน โรคตับ แข็ งไม่ ถู ก ท าลายจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรี ยกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวติ !

ผูห้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคาแนะนาการ
ดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ กลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศู นย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่ องสาอางเวชสาอาง
และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพที่ไม่มีจาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป

ครบสู ตร....เรี ยนรู้ วัฒนธรรมการทากิมจังหรื อร่ วมการทากิมจิและประสบการณ์ การแต่ งกายชุ ดฮันบก (Gimji
Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจดั ว่าเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะสาหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็วา่ ได้
คู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็ นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้และเทคนิ คการทากิ มจิ ร่วมกันกับเพื่อนๆ และ ครอบครัว ขอเชิ ญ ชวนท่านแต่งชุ ดพื้ นเมื อง

เกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่ อ ถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึ กกับ ฉากเกาหลี เก๋ ไก๋ กับ ท่ าแอคติ้งตามไอเดี ย ให้ท่ านได้
ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็ นเครื่ องแต่งกายประจาชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ ใน
ชีวิตประจาวันเป็ นเวลาพันปี มาแล้ว ก่อนที่ วฒั นธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี แต่ในปั จจุบนั ชุด
ประจาชาติฮนั บก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปี ใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

เพลิ ดเพลิ นกับ การช้อปปิ้ ง ณ ห้ างปลอดภาษี ดิ วตี้ฟ รี (ปั จจุ บัน เป็ นที่ นิ ยมมากของชาวเกาหลี และต่ างประเทศ
โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่แข่งขันกัน) มีสินค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิ ด ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิ ยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาว
ญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า แว่นตา เครื่ องสาอาง น้ าหอม หมวก รองเท้า เครื่ องประดับ เป็ นต้น
เย็น

ยา่ ย่ านเมียงดอง " ถนนแฟชั่ นกรุ งโซล " มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์
ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้ากีฬา ร้านทาผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม ปั จจุบนั
ยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กาลังเป็ นที่นิยมสาหรับคนรุ่ นใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นของคาว ของหวาน
หลากรู ปแบบ ให้เราเลือกตัดสิ นเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ
*อิสระอาหารคา่ ณ ย่ านช้ อปปิ้ งเมียงดง เพือ่ ความคุ้มค่ าในการช้ อปปิ้ ง*
หลัง จบรายการท่ อ งเที่ ย ว พาท่ า นเข้ า เช็ ค อิ น ที่ พ ัก ณ โรงแรม Incheon Grand Palace, Suwon Dono,
Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city,
Inter City, Ramada Encore Gimpo

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

DAY
5
เช้า

วันที่ห้า กรุ งโซล - สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุ งเทพฯ

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิ ต
โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศู นย์ โสมเกาหลี ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็ นของ
ฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริ มประสิ ทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง

เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซู คุง ซึ่ งมีสิ่งก่อสร้างที่ น่าชมเป็ นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่
นัง่ ชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็ นสิ่ งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่ งเดียวในบรรดาพระราชวัง
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) ซึ่ งเป็ นที่เก็บสิ่ งของที่ใช้ในพระราชวัง

เที่ยง

ในสมัยราชวงศ์โชซอน พาท่ านเดินเลาะถนนเลียบกาแพง หิ นสี น้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง ที่
ขึ้น ชื่ อเรื่ องความสวยงามและโรแมนติ กสายหนึ่ งในกรุ งโซล สองข้างทางของถนนแห่ งนี้ จะเรี ยงรายไปด้วยต้นกิ งโกะ
(แปะก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน ภายในถนนแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
และรู ปปั้ น 3 มิ ติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริ เวณลานน้ าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งกรุ งโซล ในช่วงใบไม้ร่วง
ถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองสะพรั่ง นั่งรถผ่ านถนนสายสาคัญเช่ นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่ มีการเปิ ด
ปิ ดเป็ นเวลา-สถานที่ ตั้งทาเนียบและบลูเฮาท์ หรื อบ้ านประจาตาแหน่ งประธานาธิ บดี
เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุก้ ีหม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ดและวุน้ เส้นเกาหลี

บ่าย

แวะซื้อของฝากติดไม้ ติดมือทีศ่ ูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื้ อของฝากติ ดไม้ติ ด
มือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงิ นวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่ อยต่างๆ ซี เรี ยลช็อคโก กาแฟ
กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น

เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
มีบริ การ Air Cafe จาหน่าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่ องบิน
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

ค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ ง สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่ มำของภำพดีดีจำกกำรสถำนที่ ต่ำงๆ และกำรท่ องเที่ ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่ แสดงใช้ เพื่อประกอบควำมเข้ ำใจ

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพและคาอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
เมนู บ าร์ บี คิ ว ไฟหรื อ บลู โกกิ เสริ ฟ เป็ นชุ ดกะทะ ส าหรับ 4 ท่ าน/โต๊ะ เป็ นอาหารดั้งเดิ มของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนามาปรุ ง
จะมีรสออกหวานนุ่ ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุ ปบลูโกกิ บนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่าและ
เส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่ อ้นั สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนื้ อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมัก ปิ้ งย่างบนกะทะ และตัดเป็ น
ชิ้นพอคา ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี)
ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง
และ น้ าซุปประจาวัน

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กักตุกีหรื อหัวไช่เท้าหมักดอง หรื อ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็ นต้น

บุ ฟ เฟ่ ต์ อ ร่ อ ยล้า !!! เมนู บ าร์ บี คิ ว ปิ้ งย่ า งสไตล์ เกาหลี กิ น ไม่ อ้ นั ส าหรั บ 4 ท่ า น/โต๊ ะ กับ
หลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมู ไม่วา่ จะเป็ นแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน เพิ่มเติมบริ การ
เนื้อวัว เนื้ อไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด อีกทั้ง ข้าวสวยหุ ง น้ าซุปสาหร่ ายมิยกกุก สลัด กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู
เครื่ องปรุ งน้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี ) ของทานเล่น เช่น ข้าวเหนี ยวต๊อกโป๊ ะกี้ ของ
หวาน และ เครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลองกัน

เมนู หม้ อไฟชาบู เห็ด เสริ ฟเป็ นชุ ดหม้อไฟ สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมื องของคาบสมุทร
เกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุก้ ีหม้อไฟ โดยนาเนื้ อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผัก
ตามฤดู เห็ ดเกาหลี วุน้ เส้นหรื อเส้น ก๋ วยเตี๋ ยว ใบบี ซูหอม ในหม้อไฟ เสริ ฟพร้ อมน้ าจิ้ม ข้าวสวย และ
เครื่ องเคียงต่างๆ

Price & Conditions
ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)
โปรแกรม Incheon GANGWHA Paradise เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 16,900
เดินทาง

ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน

BUDGET AIRLINE

กรุ๊ ปคณะ

25-30 ท่านต่อคณะ

• เดินทางขั้นต่าปกติ 25 ท่านผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ )
• หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหวั หน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
• สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 28/05/19
• สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีทีไม่ใช้ตั ๋วกรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 8,500 บาท
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี ห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรื อ
ที่นงั่ สาหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารก
เดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ายา เข็มฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพือ่ แสดงความ
ยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้ งั ครรภ์และกากับวันที่ไม่เกินสามสิ บ (30) วันนับ
จากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ
ทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้ งั แต่สปั ดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว (3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (4) สาเนาทะเบียน
บ้าน(ถ้ามี) (5)รู ปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รู ป
➢ ผู้จัดจะเป็ นผู้ดำเนิ นกำรยื่นวีซ่ำให้ ท่ำน โดยท่ ำนจ่ ำยค่ ำบริ กำรต่ ำงหำก (สำหรั บหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำวผู้เป็ นเจ้ ำของหนังสื อเดินทำง
จะต้ องทำเรื่ องแจ้ ง เข้ ำ-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่ำ) สิ ทธิ์ กำรออกวีซ่ำขึน้ อยู่กับสถำนทูตเท่ ำนั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั

Autumn Sale! ช่วงฤดูใบไม้ร่วง เวลาความสุ ขโรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี แดงเพลิงหรื อเหลืองทอง*
*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สปั ดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง

Departure ตุลาคม 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่ าน(บาท) ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพฤหัส

03

ตุลาคม

19

07

ตุลาคม

19

16,900

5,900

วันพฤหัส

10

ตุลาคม

19

14

ตุลาคม

19

17,900

5,900

วันพฤหัส

17

ตุลาคม

19

21

ตุลาคม

19

16,900

5,900

วันพฤหัส

24

ตุลาคม

19

28

ตุลาคม

19

16,900

5,900

วันหยุด

Departure พฤศจิกายน 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันพฤหัส

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่ าน(บาท) ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ
15,900

5,900

15,900

5,900

วันพฤหัส

07 พฤศจิกายน 19 11 พฤศจิกายน 19
14 พฤศจิกายน 19 18 พฤศจิกายน 19
21 พฤศจิกายน 19 25 พฤศจิกายน 19

15,900

5,900

วันพฤหัส

28 พฤศจิกายน 19 02

15,900

5,900

วันพฤหัส

ธันวาคม

19

ตามรายการ: ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ชั้น ประหยัด กรุ งเทพฯ – อิ น ชอน – กรุ งเทพฯ ไปกลับ แบบหมู่ค ณะ ( ตามวัน เวลาที่ ระบุ ในตั๋ว
อัตรา
ค่ าบริการ เครื่ องบิน ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยวตาม
รายการ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + สายการบินจากัดนา้ หนักเพียงท่ านละ 15 กก. ( ขึ้นอยูก่ บั นโยบายสายการบิน ไม่เกินจานวน 1รวม
2 ชิ้น ) และถือขึน
้ เครื่องได้ อกี ท่ านละ 1 ชิ้น 10 กก. ( ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ าสะพาย) + ประกัน
อุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงิ นประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย)
ตัว๋ เครื่องบินและค่ าทัวร์ ทชี่ าระแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สำมำรถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ เปลี่ยนวันเดินทางไปหรื อกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง อัพเกรดที่นงั่ คืนค่าบัตรโดยสาร
และหำกยกเลิกกำรเดิ นทำง ไม่มีระบบ คื นเงินบางส่ วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ ประเทศเกาหลีเรี ยก
เก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ ยวบิ นถัดไปที่ มีที่นั่งว่างหรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋ เครื่ องบิ น ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยูใ่ นใจกลางเมือง)
ปกติผจู ้ ดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทาง
รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมื อ นกัน ห้ อ งพัก เดี่ ย ว (Single เตี ย งเล็ ก มาตราฐาน 1 เตี ย ง) ห้ อ งคู่ (Twin เตี ย งเล็ก มาตราฐาน 2 เตี ย ง / Double เตี ย งใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้อง
มีขนาดกะทัดรัด มีหรื อไม่มีอ่างอาบน้ า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี อยูใ่ นห้องพักจะมี 1 หรื อ 2 ขวด (บางโรงแรมหรื อรี
สอร์ ท อาจไม่มีบริ การนี้ ) ส่ วนน้ าแร่ ยหี่ ้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสู งกว่าปกติ อาจมีบริ การกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ นานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผล
ให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม
เมนู อาหารทัวร์ โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้ อวัวเพื่อส่ วนรวม จะบริ การเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษตาม
รายการ โดยส่ วนมากอาหารทัวร์ มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุ ขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสม เกาหลีมีวฒั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบแบ่งปั น คือ
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่ องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครื่ องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริ การ หรื อ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มีขอ้ จากัดทางด้านอาหารหรื อศาสนา ท่านอาจ
ต้องชาระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอาหารส่ วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุ ณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิ ร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ ปให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิ ร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรื อเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร
หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณีทเี่ กิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการ
บินเรี ยกที่ นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิ น ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่ นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน
ขอให้ลูกค้าตระหนักดีวา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสยั และเชื่อมัน่ ว่าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่
ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่ สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าซักรี ด ค่า
ราคา
ค่ าบริการ สั ม ภาระที่ เกิ น ชิ้ น หรื อ น้ าหนั ก เกิ น สายการบิ น ก าหนด ค่ าวี ซ่ าพาสปอร์ ต ต่ า งด้าวหรื อ ต่ างชาติ ค่ าภาษี ก ารบริ ก าร 3%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ไม่ รวม

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***

เงื่อนไขใน ปกติมัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการ
การจอง จองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

ช่ วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทาง
ศาสนา ตลอดเดื อนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรื อ เที่ยวบินเหมาลา มัดจาท่ านละ 10,000 บาทต่ อท่ าน โดย
ต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชาระส่ วนที่เหลือก่อน
วันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หำกไม่ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่ นั่งให้ ลกู ค้ ำท่ ำนอื่นที่รออยู่ การชาระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

การยกเลิก 1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์หรื ออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมัดจา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
การจอง

มงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริ การ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
(รำคำทัวร์ เป็ นกำรซื ้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์ เส้ นทำงเกำหลี จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ ำบริ กำร
ทั้งหมดไม่ ว่ำกรณี ใดใด) โดยเฉพำะช่ วงเทศกำล High Season หรื อ ฤดูกำลท่ องเที่ ยวของเกำหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรื อ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทาการของผูจ้ ดั อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน
ในการสารองที่นั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองที่นั่ง ผูเ้ ดินทางต้องส่ งสาเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่ งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่ งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง

หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ตั๋วสายการบิ นไม่ สามารถระบุ ที่นั่ง ซื้ อ แบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่ มเลือ กที่โดยระบบสายการบิ น การจัดที่ นั่งบนเครื่ องบิ น
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น

การเช็คอินตั๋วเดินทางทีเ่ คาเตอร์ สายการบิน เงื่อนไข
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชัว่ โมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องดาเนินการให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไปแล้ว
• ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
• สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจาเป็ นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการเจ้งเข้า
แจ้งออก หรื อ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
• กระทาการประทุ ษร้ ายแก่ พ นักงานของสายการบิ น หรื อก่ อให้เกิ ดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิ น หรื อดู หมิ่ น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไม่วา่ โดยการกระทาหรื อโดยวาจา
• หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
• หากสายการบิ นเห็ นควรว่าไม่สมควรแก่การเดิ นทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่ เป็ นอันตรายอย่างเห็ นได้ชัดในทาง
การแพทย์ และ/หรื อ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่าน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

อุ่นใจเพิม่

เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ ดยสาร

นั้นมีจากัด ดังนั้นจึงแนะนาให้ ซื้ อประกันภัยการเดินทางและสุ ขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้ อความคุม้ ครองตามที่
ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิ ดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่ องจากหากเกิ ดเหตุ ดงั กล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
เพือ่ ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย พาสปรอร์ ตหาย ทีมแพทย์ แกเฉิก

❖แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 200 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
❖แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 500 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน – ยกเลิก
การเดิ นทาง – ลดจานวนวันเดิ นทาง – กระเป๋ าเดิ นทางหายหรื อเสี ยหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ –
การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
• จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่ านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิ ดค่า
ดาเนิ น การในการแยกท่องเที่ ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่ เป็ นจริ ง เพื่ อทางผูจ้ ดั จะได้คิ ด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ อง จาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบัติตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติ ทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุ เทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึ งแม้จ ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า
เดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด

