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ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก (6D3N)
“KOREA หน้ าร้อน อ้อนรัก”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ):ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ700
XJ703

DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)
ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ)

02.35 - 10.05
00.20 – 04.20
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**โหลดกระเป
โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน20 ก.ก. (1 ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

**พาสปอร์
พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**
วันที@ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/--/-)
23.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุงเทพฯ ประเทศไทยอาคารผู
ประเทศไทย
้โ ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชันE 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น AIR ASIA Xโดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ใ ห้คําแนะนํ าเพือเตรีย ม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เมื
เมืองอิ นชอน–HYUNDAI
ชอน HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า -สะพาน
วันที@ 2 กระจกใสกิ มโป– ย่าน HAENGGUNG-DONG
HAENGGUNG
– ป้ อมฮวาซอง –FLYING
YING SUWON
(-/L/D)
02.40

10.05

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบินAIR ASIA
XเทียวบินทีXJ 700
** สําหรับเทียวบินนี ไม่มีมบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง 25 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้
ามเวลาท้องถิน เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําทุกท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพือความหวังในการรวมชาติทยาว
ี
กว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามยิงใหญ่ยามคําคื
า น
ช้อปปิ ง HYUNDAI PREMIUM OUTLETเลื
OUTLETเลือกซือสินค้าแบนด์พรีเมียมชันนํามากมาย
นํ าท่านเดินทางสู่คลองอาร่
คลองอาร่า (ARA CANAL)ซึซึงเชือมระหว่างแม่นํ าฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตังอยู่ใน
พืนทีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพือป้ องกันนํ าท่วมและใช้เ ป็ นพืนทีในการพักผ่อนหย่อนใจ โดย
เกาหลีมกี ารริเริมสร้างทางระบายนํ าขึนครังแรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่กถ็ ูกยกเลิกไปเนื องจาก
อุปสรรคทางเทคนิคและความยากลําบากของประเทศ และสืบเนื องมาจากเหตุ การณ์ นําท่วมใหญ่เมืองอินชอน
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เมือปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบตั อิ ย่างมาก นํ ามาสู่โครงการ ARA CANAL
PROJECT ใช้เวลาสํารวจทังสินรวม 5 ปี เริมก่อสร้างขึนเมือปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมือวันที 25 มี.ค.
2012จากนันนํ าชมสะพานกระจกใสกิ มโป(ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA
CANAL) ซึงเชือมระหว่างแม่นําฮันกับทะเลตะวันตก ตังอยู่ในพืนทีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์
เพือป้องกันนําท่วมและใช้เป็ นพืนทีในการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง
กลางวัน บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู บุลโกกิ
นําท่านเดินทางสู่ ย่าน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGEหมู่บา้ นศิลปะกับภาพวาดบนกําแพงมีงาน
กราฟฟิ คตี งานเพ้นท์กาํ แพงน่ ารักๆอยู่ เป็ นชุมชนเล็กๆทีมีภาพเขียนสวยๆซ่อนอยู่ตามกําแพงบ้านผูค้ นแถวนัน
นําท่านเดินทางสู่ ป้ อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็ นสิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตงแต่
ั ยุคโจซอน สร้าง
ขึนช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็ นป้อมปราการประจําเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคียงกีโดเพือเป็ นรากฐานสําหรับ
การสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี กําแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ
ป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึนด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดทีพอดีสําหรับใช้เป็ นจุดยิงปื น หรือธนู ได้ เชือกันว่าเป็ น
การสร้างทีมีการใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย มากทีสุดแห่ง หนึ งของยุคนัน และทีนี ได้ถูกขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางด้านประวัติศาสตร์เ มือปี ค.ศ. 1997 ด้วย ถึง แม้ว่าจะเคยผ่านการสู้ร บและถูกทําลายไปหลายส่วนแต่ ก็มี
การบรูณะขึนใหม่ต ามรูป แบบดังเดิม ปจั จุบนั จะมีการแสดงหลายแบบทีบริเวณนี เช่นการเดิน สวนสนามของ
ทหารสมัยโบราณ เป็ นต้น
พิ เ ศษสุ ด ๆ นํ าท่ า นเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ขึ นบอลลู น FLYING
SUWONบอลลูนก๊าซฮีเลียมเป็ น สิงอํานวยความสะดวกในการชมวิวที
แปลกใหม่บอลลูนจะลอยสูงขึนไปจากพืนดิน 150 เมตร โดยนักท่องเทียว
สามารถชมทัศนียภาพของป้อมปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมุมสูง
ได้อ ย่างทัวถึง **การขึนบอลลูนนัน จะสามารถขึนได้หรือไม่ขนอยู
ึ ่กบั ส
ถาพอากาศและความพร้อม ราคานีไม่รวมค่าขึนบอลลูน
คํา@
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ชาบู ชาบู
ที@พกั NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล– พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย –มหาวิ ทยาลัยอีฮ
วันที@ 3 วา – ย่านอีแด
พิ เศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติ เกาหลี ”ฮันบก “(HANBOK)(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE)ตังอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็ นวัด
เก่าแก่ทตัี งอยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สที องอร่ามดูโดดเด่น ซึงเป็ นสัญลักษณ์ทสํี าคัญของวัดนี
เศียรพระพุทธรูปนีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตังอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดแห่งนีสร้างขึนในปี ค.ศ. 1970 โดย
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นักบวชแฮด๊อกเพือแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนื อและ
ั นสลักดู
เกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัวโลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปนหิ
เหมือนจะเป็ นนกฮูกแม่กบั ลูก มีเจดียท์ ําด้วยก้อนหินดูแปลกตาและเมือเดินเข้าสู่อุโบสถซึงอยู่บนเนินเขา ก็จะพบ
กับทีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแกะสลั
ี
กมาจากไม้ซึงนํ ามาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิสิ[ ทธิ [เป็ นอย่าง
มาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสที ององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนีทีวัดแห่งนียังเป็ นทีเก็บรัษาระฆัง
ทีใช้ตใี นพิธเี ปิดกีฬา โอลิมปิ ค ในปี ค.ศ. 1987
นําท่านเดินทางสูส่ วนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND)เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใหญ่ทสุี ดของประเทศเกาหลีใต้
ตังอยู่บนทํา เลทีสวยงามท่า มกลางหุ บ เขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ข องเมือ งโซล ได้รบั การขนานนามว่ า
เป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทีนีถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR,
EUROPEAN ADVENTURE,MAGIC LAND, AMERICAN ADVENTURE และEVERLANDSPEEDWAY
นอกจากนี ยังมีสวนสีฤดู ซึงปลูกดอกไม้ประจําในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศ
ของเทศกาลนันๆ โดยมีบริษทั ซัมซุง เป็ นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุ กแห่งนี ดังนันความยิงใหญ่ตระการตา
และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่ นอน ** โซนสวนนําจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูรอ้ น**

กลางวัน บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู หมูย่างเกาหลีสตู รต้นตํารับ

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL)ชืออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครทีใหญ่
ทีสุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริมณฑลทีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้าน
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คนซึงเป็ น บริเ วณทีอยู่ อ าศัยซึงประกอบด้วยบริเ วณมหานครอิน ช็อ นและจัง หวัดคย็อ งกี เกือ บหนึ งในสีของ
ประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP)จัดแสดงเรืองราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัต ิความ
เป็ น มาต้ น กํ าเนิ ดของการผลิต สาหร่ า ยและขันตอนการผลิต สาหร่ ายทีสดใหม่ ทุ กวัน ให้ท่ า นจะได้เ ลือ กชิม
ผลิต ภัณ ฑ์ท ีทําจากสาหร่า ยหลากหลายรสชาติใ ห้ลิมลองและเลือ กซือเหมาะแก่การนํ ามาเป็ น ของฝาก เช่ น
สาหร่ ายอบแห้ง , สาหร่ า ยย่ า ง พิ เ ศษ !! ให้ ท่ า นได้ ทํ า กิ ม จิ แ ละใส่ ชุ ด ประจํา ชาติ เ กาหลี “ฮัน บก”
(HANBOK)และถ่ายรูปไว้เป็ นทีระลึก
นําท่านเดินทางสู่ มหาวิ ทยาลัยอี ฮวา (EwhaWomans University)คนเกาหลีทวไปนิ
ั
ยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชือมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนีเปิ ดมาตังแต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมี
จุดเด่นอยู่ท ี อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึงเป็ นสถาปตั ยกรรมทีสวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่าน
เนิ นเขาแล้วกรุดว้ ยกระจกทัง 2 ด้าน ด้านในจะเป็ นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดิน
ด้านนอกก็เป็ นจุดพักผ่อน นังชิล และทบทวนบทเรียน เมือรวมกับทัศนียภาพที
สวยงาม จึงทําให้บริเวณนีกลายเป็ นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็
อปปิง ย่านช้อปปิE งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอฮี วา เป็ นย่านช้อปปิ ง
สิน ค้า แนววัย รุ่ น แฟชันวัย ใสสไตล์ เ กาหลี สิน ค้า ราคาไม่ แ พง ทังยัง มีส ิน ค้า
หลากหลายแนวให้ เ ดิน เลื อ ก ไม่ ว่ า จะเป็ น ของจุ ก จิ ก น่ า รัก ๆกิu ฟ ช้ อ ปเก๋ ๆ
เครืองประดับ เสือผ้า แว่ น ตา กระเป๋ า รองเท้า อุ ป กรณ์ เ กียวกับ โทรศัพ ท์
เครืองสําอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง

คํา@
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ข้าวยําเกาหลี
ที@พกั
GALAXY HOTELหรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรนํEามันสนเข็มแดง -ศูนย์รวมเครื@องสําอางแบรนด์ดงั
วันที@ 4 เกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง–วัดโชเกชา–ย่านอิ นซาดง – ตึกซัมซีกิล -ดิ วตีE ฟรี -ย่าน
เมียงดง(B/L/-)
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ศนู ย์โสมแห่ งรัฐบาล (GINSENG)เหตุผลทีเรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดทีนี
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึงแน่ นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีมี
อายุ 6 ปี ซึงถือว่ามีคณ
ุ ภาพดีทสุี ดในโลก มีชอเสี
ื ยงทีสุด ให้ท่านได้เลือกซือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซือเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํE ามันสนเข็มแดง (RED PINE)เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจากน้ ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื@องสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี(COSMETIC GALLERY)เช่น WATER DROP
(ครีมนํ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็อกซ์)
,ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
กลางวัน บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ไก่ต๋นุ โสม
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE)
เป็ น พระราชวัง ทีสร้า งหลัง จากพระราชวัง เคีย งบกกุ ง (GYEONGBUKGUNG
PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัตริยห์ ลายพระองค์ของราชวงศ์โช
ซอน ทีได้รบั การดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพืนทีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ์ และ
สวนบีวอน(BIWON) หรือรูจ้ กั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเต็มไปด้วยต้นไม้ยกั ษ์อายุ
กว่า 300 ปี บ่อนํา และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีสุด ไว้เป็ นทีพักผ่อน
นําท่านเดินทางสู่ วัดโชเกชา(JOGYESA TEMPLE)หรือทีคนไทยเรียกว่า “วัดพระยิม” ในอดีตนันวัดแห่งนีเป็ น
เหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึงเป็ นวัดเก่าแก่และมีชอเสี
ื ยงเป็ นอย่างยิง เมือเดินเข้ามา
ในวัดนีสิงแรกทีจะสังเกตุเห็นก็คอื ต้นไม้ใหญ่ทด้ี านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของ
วัดนันมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ชือว่า DAEUNGJEON สร้างขึนในปี 1938 ภายในมีพระ
ประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึงชาวเกาหลีเชือกันว่ามีความศักสิทธิ [ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญต่างๆ

นํ าท่านเดินทางสู่ ย่ านอิ นซาดง ตังอยู่ใจกลางเมืองทีเป็ นย่านเก่าแก่ท ีสําคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนน
หลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทังสองข้างทาง ภายในตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดังเดิม โรงนํ าชา
ร้านกาแฟ และแกลเลอรีในย่านแห่งนีเป็ นแหล่งรวมแกลเลอรีต่างๆ กว่า 100 แห่ง นอกจากนียังให้ท่านได้เยียม
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ชม ตึ ก ซัมจี-กิ ล (SSAMZIE-GIL)เป็ นอาคารขนาด 4 ชันตังอยู่ในตลาดอินซาดง เปิ ดในปี 2004 ภายในมีงาน
แสดงภาพกอลอรีอาร์ตๆ ร้านอาหาร เครืองประดับ ของทีระลึก โดยชัน 4 เป็ นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของทีนีคือเป็ น
จุดนัดพบของเหล่าวัยรุ่นชาวเกาหลี ตามผนังกําแพงมีภาพเขียนเป็ นงานศิลปะ ผสมผสานกับร้านต่างๆทีตังอยู่
เรียงรายจนเต็มทีพืนที พบกับส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ทีมีลกั ษณะ คล้ายกับ LOCK OF LOVE
ที N SEOUL TOWER เป็ นการบอกรักของวัยรุ่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลือกซ้อได้ในราคา
ประมาณ 5000 วอน) มาทีนีพลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยัดไส้รปู อุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG)
หรือ POOP BREAD ทียัดไส้ดว้ ยถัวแดงขนมขึนชือทีท่านต้องไม่พลาดทีจะมาลองชิม (ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่า
ขนมปงั ยัดไส้ ราคาประมาณ 1000 วอน)

นําท่านเดินทางสู่ ดิ วตีE ฟรี (DUTY FREE)เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใหญ่
ี ทสุี ดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ งสินค้า
แบรนด์เนมชันนํ าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครืองสําอาง , กระเป๋า , กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือได้อย่างเต็มที เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250
แบรนด์ ทังเครืองสําอาง, นํ าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชันต่างๆ เช่น CHANEL, HERMES, MCM , DIOR ,
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็ นต้น
ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็
ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ งกันทีห้างแห่งนี ให้พก
พาสปอร์ตและข้อมูลตั {วเครืองบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือสินค้า
นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG)เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเราเมียงดงได้ชอว่
ื าเป็ น
แหล่ง รวมแฟชันแบรนด์เ กาหลีชนนํ
ั า ซึงในแต่ ละวัน จะมีวยั รุ่น เกาหลีม าเดิน ช็อปปิ งกัน อย่างล้น หลาม ท่ า น
สามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครืองสําอางซึงเป็ นทีรูจ้ กั อย่างดีของคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น
เครืองประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮิี ตตลอด จนไปถึงของทีระลึกทีมีรปู ดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสินค้า อีกทังยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีสูงเกือบ
ฟุตได้ทนีี 3
อิ สระอาหารคํา@ ตามอัธยาศัย เพื@อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที@ยว
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ที@พกั GALAXY HOTELหรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-ย่านฮงแด –พิ เศษ!!! .... สําหรับ
สาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่ สุดชิ ก 943 KING’S CROSS - พิ พิธภัณฑ์
วันที@ 5
ภาพ 3 มิ ติ-พิ พิธภัณฑ์นํEาแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต
หรือ ร้านละลายเงิ นวอน - เมืองอิ นชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่โ รงงานเจี ยระไน พลอยสี ม่วง อเมทิ ส (AMETHYST FACTORY)ประเทศเกาหลีใ ต้เป็ น
ดินแดนของงพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํ าโชค โดยมีตงแต่
ั สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์ )
มีเสน่ ห์เย้ายวนใจพลอยนีจะสวยงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี ต่างหู และ สร้อยข้อมือเป็ นหินทีมีพลังในการ
บําบัดทังด้านร่างกายและจิต ใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ น พลอยแห่ง สุข ภาพและนํ าโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ทีเติบโตกลางป่าดง
ดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนทีทํางานหนัก ดืมเหล้า นอนดึก หรือเป็ นไวรัส
ตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ทา่ นอิสระเลือกซือให้ตวั เองและฝากครอบครัวหรือญาติผใู้ หญ่ทท่ี านรัก
นําท่านช้อปปิ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึงทีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทังยังมีรา้ นกาแฟทีเป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี ร้านค้าจําหน่ ายสิน ค้าแฟชัน คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่ าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ
20-30 ปี ทนิี ยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึงจะคึกคักเป็ นพิเศษตังแต่
ช่วงบ่ ายเป็ น ต้น ไป เพราะร้านค้าแต่ ละร้านจะทยอยเปิ ดให้บริการ ของทีขายกัน เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็ นสิน ค้า
แฟชัน เช่น เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิฟu ช้อป เครืองเขียน และทีเยอะไม่แพ้กนั ก็คอื ขนมต่างๆ
พิ เศษ!!!.... สําหรับสาวกHARRY POTTERต้องห้ามพลาดดด!!กับคาเฟ่สดุ ชิก 943 KING’S CROSS ทีจําลอง
ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ชานชาลาทีอยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึงเป็ นทางเชือมต่อ
ระหว่างโลกมักเกิลกับโลกเวทมนตร์ ซึงอยูร่ ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึงเดินทางด้วยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ทา่ นได้สมั ผัสกลินอายในการจําลองความเป็ นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูป
ต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ [ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือเครืองดืมและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือเครืองดืมจากทางร้าน)
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กลางวันบริ การอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู จิ มดัก

นํ าท่ านเดิน ทางสู่ พิ พิ ธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ (TRICKEYE MUSEUM)เป็ นสถานทีท่องเทียวชือดัง ทีจัดขึนแบบ
พิพธิ ภัณฑ์แกลเลอรีศิลปะและภาพวาด ทีสร้างขึนโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิ คงานศิลปะแบบ 2D และ
ลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนทีจะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทวไป
ั นักท่องเทียวจะตืน
ตาตืนใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเสมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึงในรูปภาพนันๆ ทําให้นักท่องเทียวเพลินเพลิน
สนุ กสนาน ไม่มีเบือ ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะยอดนิ ยมของชาวเกาหลีและนักท่องเทียว เพราะไม่เพียงแต่เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิตแิ ล้ว ยังได้เปิ ดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเทียวได้เข้าไปเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ๆ
ไม่ซําใครกับ พิ พิธภัณฑ์นํEาแข็ง (ICE MUSEUM)ซึงเป็ นการจําลองเมืองนํ าแข็งขึนมา เป็ นศิลปะการแกะสลัก
นําแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจําลองเป็ นเมืองนํ าแข็งเหมือนจริงมากทีสุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการ
สร้างสไลเดอร์นําแข็งอีกทังยังมีกจิ กรรมและโซนต่างๆ ให้นกั ท่องเทียวเข้าชมได้โดยไม่มเี บือ เช่น นังรถลากกวาง
รูดอร์ฟ ถ่ ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้านํ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ าแข็งทังหลาย สํารวจถํานํ าแข็ง
เอสกิโม เยียมชมปราสาทนํ าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ าแข็ง โรงแรมทีสร้างจําลองขึนจากการแกะสลักจาก
นําแข็งทังหมด ซึงนักท่องเทียวสามารถตืนตาตืนใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติ ดิ ลบมากกว่า 5 องศา
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นํ าท่านเดินทางสู่ภเู ขานัมซานเป็ นทีตังของหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)1 ใน 18
หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแม่นําฮันกัง เป็ นอีกหนึงสถานที ทีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน
และไม่ว่าจะฤดูไ หนๆ ทีนี ยัง คงได้ร บั ความนิ ยมเสมอมา เพราะเป็ น สถานทีคล้อ งกุญแจคู่รกั ทียอดนิ ย มของ
นักท่องเทียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชือว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันทีนี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้
รักกันมันคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่าขึนลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับคล้อง
ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **
นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้างหน้ าโสม เครืองสําอางโสม
เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกีเกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)และ นมกล้วย เป็นต้น
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันที@ 6 เมืองอิ นชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

00.20

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน AIR ASIA X
เทียวบินทีXJ 703** ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง **

04.20

เดิน ทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภ าพพร้อ มกับความ
ประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดิ นทาง

01 – 06 พฤษภาคม 2562
02 – 07 พฤษภาคม 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
09 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
18 – 23 พฤษภาคม 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ .ย. 2562
30 พ.ค. – 04 มิ .ย. 2562
05 – 10 มิ ถนุ ายน 2562
06– 11 มิ ถนุ ายน 2562
12 – 17 มิ ถนุ ายน 2562
13 – 18 มิ ถนุ ายน 2562
19 – 24 มิ ถนุ ายน 2562
20 – 25 มิ ถนุ ายน 2562
26 มิ .ย. – 01 ก.ค. 2562
27 มิ .ย. – 02 ก.ค. 2562

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี@ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิ น 12 (เด็กอายุไม่เกิ น 12
เพิ@ ม
อัตราท่านละ
ปี )
ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
17,999
17,999
17,999
5,500
15,999
15,999
15,999
5,500
16,999
16,999
16,999
5,500
17,999
17,999
17,999
5,500
17,999
17,999
17,999
5,500
16,999
16,999
16,999
5,500
16,999
16,999
16,999
5,500
17,999
17,999
17,999
5,500
15,999
15,999
15,999
5,500
15,999
15,999
15,999
5,500
15,999
15,999
15,999
5,500
15,999
15,999
15,999
5,500
13,999
13,999
13,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500
14,999
14,999
14,999
5,500

ราคาไม่
รวมตั uว
เครื@องบิ น
(จอย
แลนด์)
8,900
7,900
7,900
8,900
8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

12

03 – 08 กรกฎาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 15 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
16 – 21 กรกฎาคม 2562
17 – 22 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562
01 – 06 สิ งหาคม 2562
06 – 11 สิ งหาคม 2562
07 – 12 สิ งหาคม 2562
08 – 13 สิ งหาคม 2562
09 – 14 สิ งหาคม 2562
14 – 19 สิ งหาคม 2562
15 – 20 สิ งหาคม 2562
21 – 26 สิ งหาคม 2562
22 – 27 สิ งหาคม 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
04 – 09 กันยายน 2562
05 – 10 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562

15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999

15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999

15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
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12 – 17 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

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

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท** (ไม่มีที@นัง@ บนเครือ@ งบิ น)
อัตรานีE ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนั กงานขับ รถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ@ น ตามธรรมเนี ย ม 50,000
วอน ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(INFANT)ทังE นีE ท่านสามารถให้มากกว่านีE ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีE
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ{ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที@สนามบิ น ในวันเช็คอิ น
อัตรานีE เฉพาะนักท่ องเที@ ยวที@ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านันE กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ{ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ@ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 บาท)
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที@ สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื@องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที@ ต้องการให้ เพิ@ ม สถานที@ ข อดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที@เพื@อทําราคาให้ใหม่ทุกครังE
สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทังE จากที@
ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ{ ไม่
รับ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที@ จ ะเกิ ด ขึE น ตามมา และ จะไม่ ส ามารถคื น เงิ น ค่ า ทัว ร์ที@ ท่ า นชํา ระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ@ ง
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หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพืEนเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที@ ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ@งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงอยาก
เรียนชีEแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องแวะชม จะซืEอหรือไม่ซืEอขึEนอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์จ ะเข้ าร้านรัฐบาลขอ
สงวนสิ ทธิ{ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที@เกิ ดขึEนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน
อัตราค่าบริ การนีE รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั {ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS)รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด
เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบิน AIR ASIA Xอนุ ญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนํEาหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิE น) และ ถือขึEนเครื@องบิ นได้นํEาหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.(ไม่จํากัด
จํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนีE ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิป พนั กงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเ ทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ย ม 50,000 วอน ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT)ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านี
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุก
ท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
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๋ าสัม ภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั {วเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนี ยมการขอวีซ่าท่องเทียว กรณีทสถานทู
ี
ตแจ้งให้ยนขอวี
ื
ซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้อนุ ญาตให้ทา่ นทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพือการท่องเทียว
ไม่จาํ เป็ นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง

เงื@อนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่ อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงิน มัดจําครังที 1 ท่านละ 10,000บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยัน การจอง 1 วัน เนื องจากทุกพีเ รียด เรามีทีนังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรม
ราคาพิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ{ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่ านันE
- กรุณ าชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่ างน้ อ ย 30 วัน ก่อนออกเดิน ทาง หากท่านไม่ ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษ ัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ [ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
[ สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่วา่
ส่วนในส่วนหนึงก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรี
ยก
[
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงื@อนไขการยกเลิ ก และ เปลี@ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที@มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
[ คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษั ท จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยทีได้จ่ ายจริง จากค่ าบริก ารทีชํ า ระแล้วเนื องในการเตรีย มการจัด การนํ า เทียวให้ แ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั {วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
[ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
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- กรณี ต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวัน เดิน ทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าใช้จ่ายการ
[
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
เงื@อนไขสําคัญอื@นๆที@ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้ อย 25 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจะประสานงาน
ี
เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ [ในการงดออกเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทางไปในพีเรียดวันอืนต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั {วภายในประเทศ เช่น ตั {วเครืองบิน , ตั {วรถทัวร์ , ตั {วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี ขึนอยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ น สําคัญเท่า นัน สิงสําคัญ ท่ า นจํ าเป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ [
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วัน ก่ อนการเดิน ทาง หรือ ตังแต่ ทีท่านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษ ัทประสานงานกับสายการบิน เพือจัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ [ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
- กรณีทีออกบัตรโดยสาร (ตั {ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ ง หากท่านไม่ดาํ เนิ นการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมูค่ ณะ (ตั {วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที
เป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
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- สําหรับลูกค้าทีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ในบางกรณี ขึนอยู่กบั
โรงแรมทีคณะนันๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ นจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายเพิม (พักเดียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดิน ทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [เปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ [ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการหาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เ พียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ ง มีห น้ าใดหน้ าหนึ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสทิ ธิไ[ ม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั {วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตั {วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ [ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึง
โดยส่ วนใหญ่ ต ัว{ เครืองบิน แบบกรุ๊ปจะออกก่อ นออกเดิน ทางประมาณ 14-20วัน ทังนี ขึนอยู่กบั กระบวนการและ
ขันตอนของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั {ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
อกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดิน ทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
[
ทีสุดให้ทา่ นได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
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- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพักเนื องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ [การเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ [ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษัทขอสงวนสิทธิ [ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ [ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้ อ งได้รบั การยืน ยัน จากบริษ ัท ฯอีกครังหนึ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
-

** เมื@อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ@ งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงือ@ นไขข้อตกลงทังE หมดนีE แล้ว **

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกท่านที@มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

