ทัวร์เกาหลี : รหัส ICN928

โรงแรม/ที่พัก ซอรัค 1 คืน และ โซล 2 คืน
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
โรงแรม/ที่พกั
1
2
3

4
5

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ENGLISH VILLAGE I ปั่ น RAIL BIKE I เกาะนามิ
SEORAK
I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้ า) I วัดชินฮันซา
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จากัด) I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+
BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อ
เรี ยนท าข้ าวห่ อ สาหร่ า ย+ชุ ด ฮั น บก I ศู น ย์ ก ารค้ าแฟชั่ น แห่ ง เกาหลี ทงแดมุ น I
เทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์โสม I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์เวชสาอาง I ศูนย์พลอยอเมทิส I
BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อ
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY
เทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I ศูนย์สมุนไพรI ศูนย์น ้ามันสนแดง I
SUPERMARKET
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KOREA BEST SPRING
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความ
สะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514
7C2204
7C2206
TW102
LJ004

BKK >> ICN
22.25 – 06.20
02.40 – 10.20
01.00 – 08.25
02.05 – 09.25
01.25 – 08.35
22.25 – 05.40

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513
7C2203
7C2205
TW101
LJ003

ICN>> BKK
17.05 – 21.25
20.55 – 01.40
19.30 – 23.45
20.35 – 00.50
20.05 – 00.10
17.10 – 21.10

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้น
เครื่ องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
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ENGLISH VILLAGE I ปั่ น RAIL BIKE I เกาะนามิ I อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซ อรั ค ซาน (ไม่ ร วม
กระเช้ า) I วัดชินฮันซา
นาท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรื อ หมู่บ้านอังกฤษ สถานที่ถ่ายทาซีรี่ส์ F4 ซึง่ ใช้ เป็ นฉากของโรงเรียน
มัธยมชินฮวาของเหล่าพระเอก F4 เรี ยนนันเอง
้ โดยสร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมของเวอร์ จิเนียสหรัฐอเมริ กา ที่ให้
ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต้นแบบมากๆโดยเจ้ าหน้ าที่และพนักงานทุกคนจะสนทนาพูดคุยเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ ตรงทางเข้ าหมู่บ้านจะจาลองเหมือนกับด่านตรวจคนเข้ าเมืองโดยบัตรผ่านประตูจะออกแบบให้ เหมือ น
หนังสือเดินทาง และก่อนเข้ าไปอาจจะถูกเจ้ าหน้ าที่ ตม. (จาลอง) สอบถามเป็ นภาษาอังกฤษเล็กๆน้ อยๆเพื่อเพิ่ม
ความสมจริงด้ วยนอกจากนี ้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆมากมาย
จากนันน
้ าท่านพบกับความสนุกสนานกับการปั่ น RAIL BIKE จักรยานบนรางรถไฟหรื อ"RAIL BIKE"ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม (รถ1คันปั่ น4คน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บาร์ บีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื ้อไก่ที่หนั่ เป็ นชิ ้นๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับ
ซอสบาร์ บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเฟอร์ รี่เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้
ทิวสนเรี ยงรายเป็ นทาง อุโมงค์ต้นแปะก๊ วย ต้ นเกาลัด ต้ นเมเปิ ล้ ดอกไม้ นานาพรรณ และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส์
โรแมนติกชื่อดังเรื่ อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กบั รูปปั น้ พระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอ'ู นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ ท่านเดินเที่ยวเลือกชมได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ
นาท่านเดินทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติซ อรั คซาน ให้ ท่านได้ ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด
เส้ นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาโซรัคซานหรื อสวิสเซอร์ แลนด์เกาหลี ตั ้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่ าไม้ หุบเขา สายนา้ ทะเลสาบ หินรู ปต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดจาก
ธรรมชาติที่หาดูได้ ยากยิ่ง
จากนันพาท่
้
านไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้ างในสมัยอาณาจักรชิล
ล่า และนมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใต้ ฐานองค์พระทางด้ านหลังเพื่อเป็ นสิริมงคล ก่อนจะผ่านสะพาน
ชาระล้ างจิตใจเข้ าสู่เขตวัดทางด้ านใน (ไม่รวมค่าขึ ้นกระเช้ า)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาคือหัน่ หมูเป็ นชิ ้นบางๆ
แล้ วหมักกับเครื่ องปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้ มน ้าขลุกขลิก
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หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่องเล่ นไม่ จากัด) I พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย +
เรี ยนท าข้ าวห่ อสาหร่ าย+ชุ ด ฮั น บก I ศู น ย์ การค้ าแฟชั่ นแห่ งเกาหลี ทงแดมุ น I
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ให้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ ด้ วยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่าง ๆ ได้ ทกุ ชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสาม
มิติ, บ้ านผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้ าซาฟารี เพื่อชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้ าหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนได้ นอกจากนี ้ยังมีสวนดอกไม้ สีสนั สวยงามให้ ได้ เก็บภาพกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรื อ สุกีเ้ กาหลี มี
ส่วนผสมของผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ ง เต้ าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้ มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวย เกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย ที่ผลิตและแสดงการเลี ้ยงสาหร่ ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อสาหร่าย
พร้ อมทังทดลองชิ
้
มสาหร่ ายรสต่างๆได้ ตามอัธยาศัย อาทิเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่ วมกันเรี ยนทา
ข้ าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

จากนันเชิ
้ ญท่านร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายด้ วยชุดประจาชาติ ชุดฮันบกพร้ อมถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้ าน

จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ้งต่อที่ ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลีทงแดมุน มักมีการแสดงเปิ ดหมวกจากผู้ที่มี
ความสามารถมากมายให้ รับชม สามารถเดินข้ ามฝั่ งไปชมตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึง่ รวมไปถึงดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDENด้ วย
การจัดแสดงขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลี
รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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ศูนย์ โสม I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์ เวชสาอาง I ศูนย์ พลอยอเมทิส I ศูนย์ รวมของวัยรุ่ น
เกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ พาท่านรู้จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์ โสม โดยเกาหลีใต้ เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคณ
ุ ประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยทาให้ จิตใจ
สงบ, เพิ่มพละกาลัง ช่วยบารุงหัวใจ ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้ างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี
ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณ์ที่สดุ ใน 5 พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้ วยเมนู ไก่ ต๋ นุ โสม (SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยม
รับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี
เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน
เช้ านี ้นาทุกท่านสู่ ศูนย์ เวชสาอาง ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครี มน ้าแตก,
ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ

เช้ านี ้นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีม่วงทีม่ ีชอื่ เสียงของประเทศเกาหลี ซึง่ ชาวเกาหลีเชื่อว่า
ถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ ้นในชีวติ
เอาใจคอช้ อปปิ ง้ กับแหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดฮิตที่คนไทยรู้จกั กันดี เมียงดง เป็ นย่านที่ได้ ชื่อว่ารวบรวมแฟชัน่ แบรนด์
ชันน
้ าไว้ มากมาย ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่างหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสาอาง และยังมี
เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต เรี ยกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื ้อได้ ทุกอย่างที่ท่าน
ต้ องการ
นอกจากนี ้ท่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS STORE ที่จาหน่ายสินค้ าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ ตนู
LINE ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้ าที่ระลึกให้ เลือกซื ้อหลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า
เครื่ องเขียน ฯลฯ ไฮไลท์ อยู่ที่เจ้ าหมีบราวน์ตวั ใหญ่ยกั ษ์ ที่ตั ้งอยู่ด้านหน้ า ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
แม้ กระทัง่ คนเกาหลีเอง
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู บูเดชิเก หรื อ หม้ อไฟเกาหลีอาหารยอดฮิต โดยมี
ส่วนผสมของ ชีส, มักกะโรนี, ชีส, ไส้ กรอก, เส้ นบะหมีรามยอน, แป้งต๊ อก, เต้ าหู้ รวมถึงผักตามฤดูกาล และอื่นๆ

หลังจากนันน
้ าท่านชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็ นการแสดงที่ผสมผสานโชว์จากหลากหลายประเทศไว้
ด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นแสดงเต้ นจากประเทศรั สเซีย แสดงละครสัตว์จากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

N SEOUL TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) I DUTY FREE I คลองชองเกชอน I ศูนย์ สมุนไพร I ศูนย์
นา้ มันสนแดง I SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั ้งอยู่บนเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคล้ องกุญแจคู่รัก โดยในฤดูใบไม้ ผลิท่านจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึ ้นอีกเท่าตัว
หลังจากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น
เกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียงเกาหลี
น าท่ า นเข้ า ชม ศู น ย์ ส มุ น ไพร หรื อ ฮ็ อ กเกตนามูใ หม่ ล่า สุด ของเกาหลี เป็ นสมุน ไพรเมล็ ด ฮ็ อ กเกต ทาง
การแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยัง
ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้ วย
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ าง
ไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ท่านได้ เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
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หลังจากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้
ทีS่ UPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้ เวลานาท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514
7C2204
7C2206
TW102
LJ004

BKK >> ICN
22.25 – 06.20
02.40 – 10.20
01.00 – 08.25
02.05 – 09.25
01.25 – 08.35
22.25 – 05.40

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513
7C2203
7C2205
TW101
LJ003

ICN>> BKK
17.05 – 21.25
20.55 – 01.40
19.30 – 23.45
20.35 – 00.50
20.05 – 00.10
17.10 – 21.10

#อัตราค่ าบริการ
เดือน เมษายน 2020
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 /18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 -25 /
25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 / 28 - 02
02 – 06 / 03 – 07 / 08 – 12 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 - 21 / 22 – 26 / 23 – 27 /
24 – 28 / 29 – 03 / 30 - 04
09 – 13
10 - 14
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17

เดือน พฤษภาคม 2020
พีเรี ยดเดินทาง
09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 /
18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 /
27 – 31 / 28 – 01 / 29 – 02 / 30 – 03 / 31 - 04
02 – 06 / 03 - 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 - 12
01 - 05

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-

18,900.19,900.21,900.-

18,900.19,900.21,900.-

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

15,900.-

15,900.-

16,900.17,900.-

16,900.17,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่ านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ต๋ ัว (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 6,900.-บาท/ท่ าน
*กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่ างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
7 |KOREA BEST SPRING

***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน *มัดจาขัน้ ต่า 5,000.- บาท/ท่ าน/ทริป*

เมื่อท่ านได้ ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ
เพือ่ แจ้ งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่ อไปนี้
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

อัตราทัวร์ รวม











ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชั ้นทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือ เดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ส่วนตัว , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้ อ ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริ
้ ป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่า
ให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ
 จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เทีย่ วบิน ราคา รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
(คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง, เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ ที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้ าออก
เมือง หรื อในกรณีอื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรั บผิดชอบของบริ ษัท ไม่สามารถทาการเลื่อ นวันหรื อ คืนเงิน ได้ (เนื่อ งจากตั๋ว
เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ หรื อค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และ
ต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด
หรือฉีกขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้ อมหน้ า
พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั ้น
 ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณี ที่ท่านซือ้ เฉพาะแพ็ คเกจทัวร์ ไม่ร วมตั๋ว เครื่ อ งบิน จะไม่ร วมค่าประกันอุบัติเ หตุร ะหว่ างเดิ น ทาง วงเงินท่า นละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น

ช่ วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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