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วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจจู
แอร์ (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
วันที่ 2

อินชอน – เดอะ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม – โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค – ปั น่ เรียลไบท์ – ซูวอน
(-/L/D)
00.55 น. บินลัดฟ้ าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินเจจู แอร์ เที่ยวบินที่ 7C 2204
08.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เดอะ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม สวนแห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. สวนนี้ เป็ น
สวนส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ เป็ นพื้ นที่ทางศิลปะที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามตาม
ธรรมชาติกบั แนวคิดของเกาหลี และที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกันมาถึง 600,000 คนต่อปี
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลีต้งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
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จากนั้นนาท่านชม โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค (Soyang river skywalk) สร้างขึ้ นที่แม่น้ ายูเอียมโฮ เป็ น
เส้นทางเดินที่สรรค์สร้างขึ้ นโดยการใช้แก้ว มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้น
เสมือนเดินอยูบ่ นแม่น้ า ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน
จากนั้นนาท่าน สนุกสนานกับการปั น่ เรียวไบท์บนรางรถไฟ ท่านสามารถชมธรรมชาติสองข้างทาง ซึ่ง
ใบไม้จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลสวยงามมาก
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่ง
เมืองซุนซอน นาไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนี ยว มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียว
มาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็ นทัคคาลบีโปคึม หรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวย และ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
 พักที่ SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

คา่

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

ซูวอน – ยงอิน – โรงถ่ายละคร MBC – โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ –
โซล
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
(ถ้ามี)
นาท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายละครเมืองยงอิน ณ เมืองยงอิน ตั้งอยูภ่ ายในเมืองยงอิน บนเนื้ อที่กว่า 30,000
ตารางกิโลเมตร โดยความร่วมมือของสถานี ทศั น์ MBC แห่งเกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่ง
โรงถ่ายแห่งนี้ สร้างขึ้ นโดยอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
โครงสร้าง และวัฒนธรรมของยุคโบราณของเกาหลี ทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขา ป่ าไม้ และลา
ธาร เพื่อใช้เป็ นโลเคชัน่ ในการถ่ายภาพยนตร์ และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่น แด
จังกึม และจูมง เป็ นต้น
นาท่านสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิ สนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทา
กิมจิ พร้อมทั้งสวม ชุดฮันบกซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก และท่านยัง
สามารถนากิมจิ ฝี มือของท่านกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิ้ นพอคา รับประทาน
กับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสี
เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดน
แห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่ง
กาลังบานสะพรัง่ อวดสีสนั เต็มสวน (ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิว
ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอก
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ลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วย
บัตรเข้าชมแบบ ไม่จากัดจานวนรอบ
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู มื้อพิเศษ!! อิ่มไม่อ้นั บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

คา่

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ศูนย์โสม – ศูนย์น้ ามันสน – คอสเมติก เอ้าท์เลท – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค –โซลทาว
เวอร์ – ดิวตี้ ฟรี – คลองชองเกชอน – สะพานบันโพ – ตลาดเมียงดง ( B / L / - )
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า
2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร และปอด ช่วย ทาให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง โดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและป้ องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสม
เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้
สาหรับผูท้ ี่คานึ งถึงสุขภาพใน ปั จจุบนั
จากนั้นนาท่านชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
นาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้ อ
กลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิ ROJUKISS, ครีมน้ าแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิ ดัก ไก่ผดั กับวุน้ เส้น และผักอร่อยมากมาย
นาท่าน ผ่านชมบลูเฮ้าส์ ทาเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้
ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้ น) นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุ สาวรียร์ ูปนกฟี นิ กซ์ สัญลักษณ์ความเป็ น
อมตะ ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุนับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุง
โซล
นาท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้ นใน ค.ศ.1394 ในอดีต
กว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้ มีหมูพ่ ระที่นัง่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่
ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหาร และเป็ นที่ประทับของกษัตริย ์ ปั จจุบนั
ได้มีการก่อสร้างหมูพ่ ระที่นัง่ ที่เคยถูกทาลายขึ้ นมาใหม่ในตาแหน่ งเดิม
อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กบั พลับ
พลากลางน้ า “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิ บาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง
จากนั้นนาท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ “Witch You Hee” “Kim Sang
Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล
และเป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจ
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กลางเมืองหลวง อิสระชมทัศนี ยภาพกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้อง
กุญแจคู่รกั ตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษี ที่ ดิวตรี้ ฟรี ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา,
กระเป๋า,เครื่องสาอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่
หากมีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่าน
ใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ ขึ้ นมาใหม่ ทาให้กรุงโซลมีคลองที่
ยาวกว่า 6 กม.
ที่มีแต่น้ าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบนั
โครงการชองเกชองได้กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี
นิ ทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั ่งคลอง ที่ในยามคา่ คืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงาม
น่ าชม
จากนั้นนาท่านชม สะพานสายรุง้ หรือ สะพานบันโพ หรือที่คนไทยอ่านว่าบันโพแห่งนี้ ตั้งอยูใ่ นเขตซอโช
เป็ นหนึ่ งในสะพานข้ามแม่น้ าฮัน แม่น้ าที่เป็ นศูนย์กลางของโซลนัน่ เอง
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ
เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้ อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
**** อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง ****
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

คา่

วันที่ 5
เช้า

พลอยอเมทีส – Trick Eye + Ice Museum – ย่านฮงอิก – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
(B/L/-)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักและชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้า
มี)
จากนั้นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ และ
นาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนาท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิ ยมที่ท้งั คนเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทา
ให้การเดินชมนิ ทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป
นาท่านชม ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้ น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อม
จัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์
น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รูส้ ึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นัง่ รถ

184/4 อาคารฟอรั ่ม ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (662) 6452680-5 แฟ็ กซ์ (662) 6452686-7
184/4 Forum Tower, 7th Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand Tel.(662) 6452680-5 Fax.(662) 6452686-7
http: // www.anandatour.com e-mail : op.anandatour@gmail.com

5

ลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชม
ปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ ย่านฮงอิก ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝั ่งตรง
ข้ามของย่านนี้ เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BUKGOGI ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่ ชิ้ น
พอดีคา และเนื้ อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตารับจนเข้ากัน)
จากนั้นนาท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้ อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูป แบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม
ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
เป็ นต้น
20.05 น. เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C 2203
00.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************
***ถ้ารูจ้ กั ...แล้วคุณจะรักอนันต์ดา***
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วม
ทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบิน และที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้ อ
ทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
หมายเหตุ : หากการไปพบเพื่อน หรือญาติ หรือไปติดต่อธุรกิจ หรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ น
ในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
2. ในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลกู ค้าต้องถูกส่ง
ตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้ นด้วย
ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นที่ทางประเทศนั้น ๆ เรียกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิน
จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ ว่าง หรือตามวัน
เดินทางของตัว๋ เครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็ นผู ้
พิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรียกเข้าไปสัมภาษณ์น้ัน ขึ้ นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ ได้
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ ทางบริษทั จะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทาน
เจ, มังสวิรตั ,ิ อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบทันทีตงั ้ แต่จองทัวร์
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กาหนดการเดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2560
กาหนดการเดินทาง
เดือนธันวาคม
01-05 เมษายน 2560
02-06 เมษายน 2560
03-07 เมษายน 2560
04-08 เมษายน 2560
05-09 เมษายน 2560
06-10 เมษายน 2560
07-11 เมษายน 2560
08-12 เมษายน 2560
09-13 เมษายน 2560
10-14 เมษายน 2560
11-15 เมษายน 2560
12-16 เมษายน 2560
13-17 เมษายน 2560
14-18 เมษายน 2560
15-19 เมษายน 2560
16-20 เมษายน 2560
17-21 เมษายน 2560
18-22 เมษายน 2560
19-23 เมษายน 2560
20-24 เมษายน 2560
21-25 เมษายน 2560
22-26 เมษายน 2560
23-27 เมษายน 2560
24-28 เมษายน 2560
25-29 เมษายน 2560
26-30 เมษายน 2560
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2560

ผูใ้ หญ่
อายุตา่ กว่า 12 ปี อายุตา่ กว่า 12 ปี
(2-3 ท่าน/ห้อง)
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
26,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900

พักเดี่ยวเพิ่ม
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
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28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2560
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2560
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2560

18,900
17,900
17,900

18,900
17,900
17,900

18,900
17,900
17,900

6,500
6,500
6,500

หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษทั ขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

** INF เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั ๋ว) ราคา 8,900 บาท ***
อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั ๋วเด็ก **

วิธีการชาระเงิน
ช่วงเทศกาล

ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
ชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นัง่ (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
ขึ้ นไป)
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุป๊ )
 ค่ าน้ าหนั ก กระเป๋ าสัม ภาระเดิ น ทาง ตามที่ ส ายการบิ น กาหนดแต่ ล ะเส้น ทาง (โหลดได้ ท่ านละไม่ เกิ น 15
กิโลกรัม และไม่เกิน 1 ใบ)
 ค่าธรรมเนี ยม น้ ามันเชื้ อเพลิงของสายการบิน และภาษี สนามบินทุกแห่ง  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯ
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และ
ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ พนักงานยก
กระเป๋า
 ค่าธรรมเนี ยม น้ ามันเชื้ อเพลิงและภาษี สนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษี ต่างๆ หัก ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลกู ค้าต้องการใบกากับภาษี )
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 30,000 วอน กรุณายืน่ ค่าทิปให้กบั หัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่ อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัท
จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่งสาคัญ
- ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการขายหรื อไม่ขายให้แ ก่ ท่ านที่ ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มี โรคประจาตัว บางอย่าง หรื อ ท้องอ่ อนหรื อ
ท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหา
ข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่ มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใด
อันมิใช่การท่องเที่ยว
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- ขอสงวนสิ ท ธิ์ ป ฏิ เสธความรับ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หายที่ เกิ ด กับ ชี วิ ต ร่ างกาย การเจ็ บ ป่ วย การถู ก ท าร้าย ความตาย
อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ
ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณี ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคื นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่ าน
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริก ารคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้ นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสาย
การบิ นแจ้งยกเลิก บิน ทางบริษั ท จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ท างบริษั ท จะขอหัก เงินค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง เช่ น
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือ
การล่าช้าของสายการบิ น , อุ บัติเหตุ , ภัย ธรรมชาติ , การนั ดหยุ ดงาน, การจราจรติ ดขัด หรือสิ่ งของสูญ หายตาม
สถานที่ ต่างๆ ที่ เกิดขึ้ นเหนื ออานาจการควบคุ มของบริษั ท ฯ และเจ้าหน้าที่ น้ั นๆ ที่ จะส่งผลท าให้เสียเวลาในการ
ท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
นั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ไม่ว่า
ประเทศใดจนท าให้ท่ านไม่ ส ามารถเดิ น ทางต่ อ ไปได้ คณะทัว ร์ท่ านอื่ น ๆ รวมถึ งไกด์จ ะไม่ ส ามารถรอท่ าน ณ
สนามบิ นได้ จาเป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ทางตัวแทนบริษั ท ฯจะท าหน้าที่ ประสานงานและ
เจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบิ นชุ ดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิ เศษ (ตัว๋ กรุ๊ป) ต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ ไว้บนหน้าตัว๋ เท่ านั้ น จึ งไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริษัทได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อ
ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ทั้งนี้ จะขึ้ นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริษัทฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่
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ใช้บ ริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริก ารได้ห ากท่านไม่
เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระ
กับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาระให้กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่ น กัน ดังนั้ น หากท่ านมี เหตุ อัน ใดที่ ท าให้ท่ านไม่ได้ท่ อ งเที่ ย วพร้อ มคณะตามรายการ ที่ ระบุ ไว้ ท่ านจะขอคื น
ค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้
ทางบริษัทฯจะยึดถือและคานึ งถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
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