กําหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2563
(พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครือ่ งสุวรรณภูม>ิ

ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

01.05 – 08.25 น.
19.55 – 23.35 น.

รายการโปรแกรมทัวร์

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21.00 คณะพร้ อมกันที่
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร์ …… เคาน์เตอร์สายการ
บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
อํานวยความสะดวกเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันทีส่ อง

อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีทีพ่ ลาดไม่ได้
ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวม
ค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน

01.05 น.
เหินฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
08.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นําท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทําซีรีย์เกาหลี ชื่อดัง เพลงรักใน
สายลมหนาว นําท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้ เวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไม้ ผลิ ดอกไม้
ต้ นไม้ นานาพันธุ์ จะเริ่มผลิใบ ผลิดอก สร้ างสีสนั สวยงามให้ กบั เกาะแห่งนี้อย่างมาก และอากาศเย็นๆ
สบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทําให้ บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนสําหรับครอบครัว คู่รัก ที่
แสนโรแมนติก ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้ นานาพันธุใ์ นเกาะแห่งนี้ และในช่วงปลาย

มี.ค – กลางเม.ย นั้นดอกพด-กด หรือที่เราเรียกกันว่า “ดอกซากุระ” ก็จะเริ่มผลิ
ดอกบานสะพรัง่ ทัว่ ทั้งเกาะ ยิง่ ทําให้บรรยากาศของเกาะนามิยงิ่ งดงาม จนอดที่จะ
ถ่ายรูปทั้งวันไม่ได้เลยทีเดียว

และอีก 1 ไฮไลท์ท่พี ลาดไม่ได้ เลยคือ ทิวต้นสนทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของเกาะนามิ นําท่านไปเช็คอินแลนด์
มาร์คแห่งนี้ ว่ากันว่าถ้ ามาเกาะนามิแล้ วไม่ได้ ถ่ายรูปที่ทวิ ต้ นสนนี้ เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว
และระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ กแสนอร่อย ให้
ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากนัน้
ได้เวลานัดหมาย นาท่านนัง่ เรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคั คาลบี ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยม
เป็ นอย่างยิ่งที่สามารถเที่ยวได้ ทุกฤดูกาล เนื่องจากเป็ นอุทยานที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ นานาพันธุ์ ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ ในช่วง มี.ค – เม.ย. นั้นถือว่าเป็ นช่วงที่เหมาะแก่การพักผ่อนของครอบครัวอย่างมาก
นอกจากอากาศเย็นสบายๆแล้ว ดอกซากุระที่อุทยานซอรัคซานก็เป็ นอีกไฮไลท์ที่ตอ้ งไปชมให้ได้
จากนั้นนําท่านจอดแวะ...ถ่ายรูปจุดไฮไลท์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของซอรัคซาน ก็คือ “อุโมงค์ซากุระ”
ที่เกิดจากต้นซากุระนับ 1000 ต้นที่อยู่ริมถนน 2 ข้างทาง ที่โค้งเข้าหากัน จนทําให้มองแล้วเหมือน
อุโมงค์ดอกซากุระ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอดไม่ได้ ท่จี ะจอดรถและถ่ายรูปกัน

และเมื่อแข้ าไปในอุทยาน ท่านจะพบกับดอกไม้ ต้ นไม้ นานาพันธุท์ ่ผี ลิดอก แข่งกันชูช่อ เบ่งบานสีสนั
งดงามทัว่ ภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีวัดศักดิ์สทิ ธิ์ท่คี นไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็ นอย่างมาก
นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ต้งั อยู่กลางแจ้ ง เป็ นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทําบุญถวายข้ าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็ นสิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมี
ความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคําอธิษฐานเกือบทุกราย”

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู เมนู โอซัม บุลโกกิ) (2)

ที่พกั SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ าม

ชิมสตอเบอรีส่ ดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุ กกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด ณ สวน

สนุ ก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) – ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ
บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลย ให้ ทา่ นได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่
แบบไร้ สารพิษ ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ ทา่ นสามารถ ชิมสตอเบอรี่
ตามอัธยาศัย....

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน !!!) เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่
ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้ อมล้ อมไปด้ วยดอกไม้ นานา
พันธุ์ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็ นดอกไม้ ปลอมเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านนั่งกระเช้ าลงไปด้ านล่าง ให้
ท่านได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ รถไฟตีลังกา ม้ าหมุน ฯลฯ

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้สนุ กกับเครื่องเล่นแบบเต็มที่

และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้าตาล ทีแ่ สนรูส้ ามารถทาตามคาสัง่ ของ
เจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้ขนม ทัง้ เดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้ง
ท่านจะได้ พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้ าป่ า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi เมนู หมูย่างเกาหลีตน้ ตํารับ) (3)

จากนั้นนํา ท่านไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่ง รวมสินค้ าแฟชั่น สําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กบั มหาวิทยา ลัยฮ
งอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น ทั้งร้ านริม
ข้ างทาง แผงลอย เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋ า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้ านแบรน ด์เนมอย่าง
H&M และ 3CE รวมถึงร้ านครื่องสําอางอาทิ ETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรือจะร้ านรวม
แฟชั่นเครื่องสําอางสุดชิค

ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ ี่

นํ้ามันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้ งเครือ่ งสําอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกตนามู
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้

งเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (4)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังทีไ่ ด้ รับความนิยมมาก
ในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ล้ างสารพิษหรือดีท ็
อกซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความ
ดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม ท่านไปช้ อปปิ้ ง
เครือ่ งสาอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET เครื่องสําอางยอดนิยม เช่น สเต็มเซลล์ หน้ าเด็ก
หน้ ากาก LED ลด กระ ฝ้ า จุดด่างดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนํา้
แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว จากนั้นนําท่านรู้จัก

และเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อช่วยป้ องกันโรคตับแข็ง
ไม่ให้ ถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เมนู ชาบู ชาบู SHABU SHABU (5)

จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ ทา่ นได้ ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย
พร้ อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ
การสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้น นําท่านไป เรียนรู้เกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธกี ารทํา คิมบับ (ข้ าวห่อ
สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ
หั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคาํ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งแหล่ง สินค้า ปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี ) สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,
กระเป๋ า, นํา้ หอม เครือ่ งสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII
และ กระเป๋ าแบรนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL ช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้น
ยังไม่พอนําท่านไป ช้ อปปิ้ ง ต่อกันที่ “ ตลาด ทีฮ่ อตทีส่ ุด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม
สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะพบกับสินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO ,
Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas ที่รองเท้าทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือก
ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอางเกาหลี อาทิ ETUDE HOUSE , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN
ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ มากมาย ที่สาํ คัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้ วย เพราะนอกจาก
สินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้ านให้
ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด นํา้ ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่
สายไหมสีร้ งุ และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

เมนู ไก่ตุน๋ โสม อาหารตํารับชาววัง (6)

ทีพ่ กั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีห่ า้

ศูนย์โสมเกาหลี – ชมโรงงานพลอยอเมทิส หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รกั )

สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด
ร้านละลายเงิน วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (7)
จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่ ่วยเสริม สร้ างความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อย
อาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสม
เกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย
อเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็น
ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ

จากนั้น นําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นําท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You
Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ รื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขา
เพียงลูกเดียวใจกลาง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนํา้ ทะเล อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคน
เกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ ามาคล้ องกุญแจคู่รักที่น้ ี “จะทาให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (8)

พิเศษ!! ฟรี..นําท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่ง
กรุงโซล ที่มีต้นซากุระกว่า 1, 000 ต้ นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปี จะมีเทศกาลชมดอก
ซากุระ ณ ถนนแห่งนี้ ท่านจะได้ ชมความงามของดอกซากุระ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

(
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์นาํ ลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงทีด่ อกซากุระ
บานแล้วเท่านั้น ซึ่งอาจเป็ นช่วงต้นเดือน – กลางเดือนเมษายน ) **ทั้งนี้ ทั้งนั้น การบานของ
ดอกซากุระ ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ทางบริษทั ไม่สามารถกําหนดได้ **

จากนั้น นําท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ
ข้ าวพองรสชาติต่างๆ เหล้ าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีช่อื ดังฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ ง ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่
สนามบินอินชอน เพือ่ ทําการเช็คอินตัว๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....
19.55 น. เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน
23.35 น.

JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

 ราคานี้ ยังไม่รวม 
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตลอดทริปเดินทาง 1,500 บาท / ลูกค้า
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบิน สุวรรณภูมิ
** หากท่ านต้ องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซือ้ บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทัง้ นีเ้ พื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ า
หรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกความผิดพลาดจากบริการจาก
สายการบิน (ความล่ าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่ า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรั บทราบว่ าผู้จดั จะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่าย
ต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี

------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ เดือน มีนาคม – เมษายน 2563
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 63
วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 63
วันที่ 01 – 05 เมษายน 63
วันที่ 02 – 06 เมษายน 63
วันที่ 03 – 07 เมษายน 63
วันที่ 04 – 08 เมษายน 63
วันที่ 05 – 09 เมษายน 63
วันที่ 06 - 10 เมษายน 63
วันที่ 07 - 11 เมษายน 63
วันที่ 08 - 12 เมษายน 63

ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

15,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
18,999
20,999

15,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
18,999
20,999

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

15,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
18,999
20,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

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

วันที่ 09 - 13 เมษายน 63
วันที่ 10 - 14 เมษายน 63
วันที่ 11 - 15 เมษายน 63
วันที่ 12 - 16 เมษายน 63
วันที่ 13
วันที่ 14
วันที่ 15
วันที่ 16
วันที่ 17

-

17
18
19
20
21

เมษายน 63
เมษายน 63
เมษายน 63
เมษายน 63
เมษายน 63

วันที่ 18 - 22 เมษายน 63
วันที่ 19 - 23 เมษายน 63
วันที่ 20 - 24 เมษายน 63
วันที่ 21 - 25 เมษายน 63
วันที่ 22 - 26 เมษายน 63
วันที่ 23 - 27 เมษายน 63
วันที่ 24 - 28 เมษายน 63
วันที่ 25 - 29 เมษายน 63
วันที่ 26 - 30 เมษายน 63
วันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค.63
วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค.63
วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค.63
วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค.63

21,999
24,999
24,999
22,999
20,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
18,999

21,999
24,999
24,999
22,999
20,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
18,999

21,999
24,999
24,999
22,999
20,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
18,999

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

** ข้อควรทราบ **
1. พาสปอร์ตท่านต้องมีวนั หมดอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เช่น เดินทาง
เมษายน 63 พาสปอร์ตต้องมีวนั หมดอายุ ไม่นอ้ ยกว่า พฤศจิ กายน 63
2. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เช่น หนังสือรับรองการทํางาน , นามบัตร , บัตร
พนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนําเอกสารมายืนยัน
3. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
4.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจํ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใด
สนใจสามารถซื้ อได้....แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์
ทั้งสิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ

ทางบริษทั จะคิดค่า
ดําเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุป๊ ) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้ 10 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ อีก 3,000 บาท สําหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิปสาหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระเป็ นเงินไทย
เท่านัน้
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระ

ไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระ
ให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทาง
หรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋
เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหา
ต่าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจาก
ผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือ
สิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตาราง
บินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่าน
ได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ

 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล
สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึง
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที าํ มาจากพืช
และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะ
มาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

