รห ัสโปรแกรม : 17384

่ ักซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน
โรงแรม/ทีพ

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม

สายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พกั

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE
GARDEN

3

กิมจิ+ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) I N
SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

SUWON JM
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA
SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า
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โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA
ศูนย์เครื่องสาอาง I ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I วัดโชเกซา I พระราชวังชางด็อก
SEOUL HOTEL
4 กุง I SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด I ศูนย์รวมวัยรุ น่ เกาหลี เมียงดง I ทง
หรือเทียบเท่า
แดมุน I DDP
โรงแรมมาตรฐาน
5 ศูนย์พลอยอเมทิส I DUTY FREE I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

KOREA BLOSSOM SOUL
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่อง
ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน
และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้

2 | KOREA BLOSSOM SOUL

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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

ข้อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครือ่ งบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครือ่ งบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้ จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ทา่ อากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีรอ่ งรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซือ้ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึน้
เครือ่ งแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนือ้ หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE
GARDEN
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือเฟอร์รเี่ พื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้
ทิวสนเรียงรายเป็ นทาง อุโมงค์ตน้ แปะก๊วย ต้นเกาลัด ต้นเมเปิ ้ล ดอกไม้นานาพรรณ และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส ์
โรแมนติกชื่อดังเรือ่ ง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคูก่ บั รูปปั้นพระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอ'ู นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ทา่ นเดินเที่ยวเลือกชมได้อย่างไม่รูเ้ บื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดั เผ็ด บาร์บีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนือ้ ไก่ที่ห่ นั เป็ นชิน้ ๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกับ
ซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

นาท่านพบกับความสนุกในการปั่ นจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ซึ่งเป็ นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาว
เกาหลีกาลังนิยมมากในปั จจุบนั ตลอดเส้นทางทุกท่านจะได้สมั ผัสและอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงาม

จากนัน้ พาทุกท่านชม สะพานกระจกแก้ว ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมถ่ายรู ปสวยๆ กับ
สะพานกระจกเป็ น Skywalk ที่ยาวที่สดุ ของเกาหลี

จากนั้นพาท่านสัม ผัส Jade Garden สวนรุ ก ขชาติ ที่รวมพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิ ดเอาใจท่า นที่ร ัก
ธรรมชาติ ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศกับเสียงนกและเสียงใบไม้พลิว้ ไหวตลอดทาง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาคือหั่นหมูเป็ นชิน้ บางๆ
แล้วหมักกับเครือ่ งปรุงต่างๆก่อนนาไปต้มนา้ ขลุกขลิก

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SUWON: BENEKIA SUWONหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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กิมจิ+ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จากัด) I N
SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าร่วมคลาสเรียนทา กิมจิ อาหารประจาชาติของชาวเกาหลี สนุกกับประสบการณ์ในการทาและลอง
ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง

จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายด้วยชุดประจาชาติ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

อิสระอาหารกลางวัน FREE MEAL เลือกทานอาหารตามที่ทา่ นต้องการ
จากนัน้ ให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครือ่ งเล่นต่าง ๆ ได้ทกุ ชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสาม
มิติ, บ้านผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมีที่
สามารถสือ่ สารกับคนได้ นอกจากนีย้ งั มีสวนดอกไม้สสี นั สวยงามให้ได้เก็บภาพกัน
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตัง้ อยูบ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทกุ ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคล้องกุญแจคูร่ กั โดยในฤดูใบไม้ผลิทา่ นจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้ อีกเท่าตัว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ ้งย่างสไตล์
เกาหลี รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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ศูนย์เครื่องสาอาง | ศู นย์น้ามันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา | พระราชวัง
ชางด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด | ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียง
ดง | ทงแดมุน | DDP
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านีน้ าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ เครือ่ งสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมนา้ แตก,
ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ช่วยชะล้าง
ไขมันในเส้นเลือด เพือ่ ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ทา่ นได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้

นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือฮ็อกเกตนามูใหม่ลา่ สุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็ อกเกต ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดืม่ ชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยัง
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยม
รับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดง เสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงที่เรียกว่า กักตุกี
เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
นาทุกท่านสู่ วัดโชเกซา ศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนของเกาหลี แม้จะตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองแต่ภายในมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก มีตน้ ไม้ใหญ่ที่มคี วามสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ แี่ กะสลักจากหิน
สูง 7 ชัน้ นอกจากนีย้ งั มีความสาคัญในการจัดพิธีการสาคัญมากมาย เช่นการแห่โคมไฟรูปดอกบัวในวันก่อนวัน
ประสูติของพระพุทธเจ้า
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็ นพระราชวังหลวงวังทีส่ องที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริยห์ ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณ์ที่สดุ ใน 5 พระราชวังหลวงทัง้ หมดที่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997อีกด้วย
หากเทศกาลชมดอกซากุระยังไม่เริม่ ต้นในวันที่ทา่ นเดินทางขออนุญาตนาท่านเข้าสู่ Seoullo7017 สะพานลอย
ฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึง่ สถานที่เทีย่ วใหม่ทเี่ กิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ
สถานีรถไฟโซล รือ้ สะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็ นถนนลอยฟ้า จนกลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อนสาหรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวโดยเส้นทางทีเ่ ปิ ดนัน้ จะเชื่อม 17 เส้นทางรอบกรุงโซลเลยทีเดียว **หากเทศกาลชมดอกซากุระ
เริ่มต้นแล้ว นาท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป สัมผัสสีสัน และ
6 | KOREA BLOSSOM SOUL

ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (เฉพาะเทศกาลเท่านั้น : ถนนยออิโด ณ กรุ งโซล และ
สถานทีอ่ ่นื ๆ ได้แก่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ป้ อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร์ อุทยานแห่งชาติศ
ซอรัคซาน)**
เอาใจคอช้อปปิ ้งกับแหล่งช้อปปิ ง้ ยอดฮิตทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดี เมียงดง เป็ นย่านที่ได้ชื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์
ชัน้ นาไว้มากมาย ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า, กระเป๋ า, เครือ่ งสาอาง และยังมี
เครือ่ งประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ี ดีวดี ีหนังและซีรยี ย์ อดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซือ้ ได้ทกุ อย่างที่ทา่ น
ต้องการ

นอกจากนีท้ า่ นสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่จาหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตนู
LINE ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าที่ระลึกให้เลือกซือ้ หลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า
เครือ่ งเขียน ฯลฯ ไฮไลท์อยูท่ ี่เจ้าหมีบราวน์ตวั ใหญ่ยกั ษ์ที่ตงั้ อยูด่ า้ นหน้า ที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
แม้กระทั่งคนเกาหลีเอง
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน มักมีการแสดงเปิ ดหมวกจากผูท้ ี่มี
ความสามารถมากมายให้รบั ชม สามารถเดินข้ามฝั่ งไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึง่ รวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENด้วย
การจัดแสดงขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) ส่วนผสมจะมี
เนือ้ สัตว์ วิธีการทาคือหั่นเนือ้ สัตว์เป็ นชิน้ บางๆ แล้วหมักกับเครือ่ งปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้มนา้ ขลุกขลิก

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

ศูนย์พลอยอเมทิส | DUTY FREE | ศูนย์โสม | SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านีน้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่ งทีม่ ีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึง่ ชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ ดิ ตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิง่ ดี ๆ เกิดขึน้ ในชีวิต

้ รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสนิ ค้าชัน้ นาให้ทา่ นได้เลือกซือ้
หลังจากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครือ่ งประดับ ฯลฯ

7 | KOREA BLOSSOM SOUL

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น
เกาหลี คลุกด้วยนา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่ งเคียงเกาหลี

จากนัน้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม โดยเกาหลีใต้เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคณ
ุ ประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยทาให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละกาลัง ช่วยบารุงหัวใจ ฯลฯ
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ ้งที่
SUPERMARKET เพื่อซือ้ ของฝากที่ระลึก มีรา้ นขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ น
ถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว ฯลฯ

สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

ได้เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รหัสเที่ยวบิน
BKK >> ICN
รหัสเที่ยวบิน
ICN>> BKK
ZE512
22.25 – 06.20
ZE511
17.05 – 21.25
ZE514
02.40 – 10.20
ZE513
20.55 – 01.40
7C2204
01.00 – 08.25
7C2203
19.30 – 23.45
7C2206
02.05 – 09.25
7C2205
20.35 – 00.50
TW102
01.25 – 08.35
TW101
20.05 – 00.10
LJ004
22.25 – 05.40
LJ003
17.10 – 21.10

#อัตราค่าบริการ
เดือนมีนาคม 2020
พีเรียดเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

14,900.-

14,900.-

15,900.-

15,900.-

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

เดือน เมษายน 2020
พีเรียดเดินทาง
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

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

15,900.-

15,900.-

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-
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10 - 14
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17

เดือน พฤษภาคม 2020
พีเรียดเดินทาง
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

18,900.20,900.-

18,900.20,900.-

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

14,900.-

14,900.-

15,900.16,900.-

15,900.16,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋วั (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

*กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 3 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทนั ที
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์นา้ มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุ ณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 1 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน*มัดจาขั้นต่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป*
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อัตราทัวร์รวม











ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครือ่ งเล่นไม่จากัด
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ งั เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.สาเนาทะเบียนบ้าน
(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รู ปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รู ป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ้งให้ท ราบล่ว งหน้า (ค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็ นเอก
สิทธิ์แ ละวิจารณญาณของเจ้า หน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของบริษัทไม่
สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์หรือค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 หนังสือเดิ น ทาง (Passport) ของท่าน นับ จากวัน ที่ เดิ น ทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และต้องเหลือ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้
เดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทัง้ หมด
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับเวลาการจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีที่ลกู ค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดิน ทาง และต้องแจ้ง
ให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
 กรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีที่ทา่ นซือ้ เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครือ่ งบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไข
ตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ ๊ปส่วนตัว กรุ ๊ปเหมา กรุ ๊ปนักเรียน กรุ ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้
กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด
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