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

3

4

5

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

SEORAK
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ENGLISH VILLAGE I ปั่ น RAIL BIKE I เกาะนามิ
หรือเทียบเท่า
I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) I วัดชินฮันซา
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+
SEOUL HOTEL
เรี ย น ท าข้ า วห่ อสาหร่ า ย+ชุ ด ฮั น บ ก I ศู น ย์ ก ารค้ า แฟ ชั่ น แห่ งเกาห ลี ท งแดมุ น I
หรือเทียบเท่า
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA
ศูนย์โสม I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์เวชสาอาง I ศูนย์พลอยอเมทิส I
SEOUL HOTEL
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I ศูนย์สมุนไพรI ศูนย์นา้ มันสนแดง I
SUPERMARKET
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KOREA BEST SPRING
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สาย
การบิ น EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมี เจ้าหน้า ที่ จ ากบริ ษั ท ฯ คอยให้การต้อ นรับ และอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514
7C2204
7C2206
TW102
LJ004

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

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513
7C2203
7C2205
TW101
LJ003

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

ข้อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครื่องบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซอื ้ จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซือ้ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึน้
เครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนือ้ หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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ENGLISH VILLAGE I ปั่ น RAIL BIKE I เกาะนามิ I อุ ท ยานแห่ งชาติ ซ อรัค ซาน (ไม่ ร วม
กระเช้า) I วัดชินฮันซา
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรื อ หมู่ บ ้า นอั ง กฤษ สถานที่ ถ่ า ยท าซี รี่ส์ F4 ซึ่ ง ใช้เป็ น ฉากของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมชิ น ฮวาของเหล่ า พระเอก F4 เรี ย นนั้ น เอง โดยสร้า งตามแบบสถาปั ตยกรรมของเวอร์จิ เ นี ย
สหรัฐอเมริกา ที่ให้ความรู ส้ ึกเหมือนอยู่ในสถานที่ตน้ แบบมากๆโดยเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนจะสนทนาพูดคุย
เป็ น ภาษาอัง กฤษเท่ า นั้น ตรงทางเข้าหมู่บ ้า นจะจาลองเหมื อ นกั บ ด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งโดยบัตรผ่ านประตู จ ะ
ออกแบบให้เหมือนหนังสือเดินทาง และก่อนเข้าไปอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ ตม. (จาลอง) สอบถามเป็ นภาษาอังกฤษ
เล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความสมจริงด้วยนอกจากนีย้ ังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆมากมาย
จากนั้นนาท่านพบกับความสนุกสนานกับการปั่ น RAIL BIKE จักรยานบนรางรถไฟหรือ"RAIL BIKE"ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม (รถ1คันปั่ น4คน)

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดัก คาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ ด บาร์บีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนือ้ ไก่ที่ห่นั เป็ นชิน้ ๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับ
ซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้ง
ทิวสนเรียงรายเป็ นทาง อุโมงค์ตน้ แปะก๊วย ต้นเกาลัด ต้นเมเปิ ้ล ดอกไม้นานาพรรณ และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส์
โรแมนติกชื่อดังเรื่อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปปั้ นพระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอู' นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวเลือกชมได้อย่างไม่รูเ้ บื่อ
น าท่ านเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ งชาติ ซอรั ค ซาน ให้ท่ านได้ช มธรรมชาติ อัน สวยงามของจัง หวัด คังวอนโด
เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ตัง้ อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึง
เขาคึม คังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่ าไม้ หุบ เขา สายน ้า ทะเลสาบ หิ นรู ปต่างๆที่ สวยงามซึ่งเกิดจาก
ธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้นพาท่านไปสักการะพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิล
ล่า และนมัสการองค์เจ้าแม่ กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใต้ฐานองค์พระทางด้านหลังเพื่อเป็ นสิริม งคล ก่อนจะผ่านสะพาน
ชาระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดทางด้านใน (ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้า)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาคือหั่นหมูเป็ นชิน้ บางๆ
แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้มนา้ ขลุกขลิก
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หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่ งเล่นไม่จากัด) I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +
เรี ย นท าข้ า วห่ อ สาหร่ า ย+ชุ ด ฮั น บก I ศู น ย์ ก ารค้ า แฟ ชั่ นแห่ ง เกาหลี ทงแดมุ น I
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกั บสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้ทุกชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสาม
มิติ, บ้านผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมี ที่
สามารถสื่อสารกับคนได้ นอกจากนีย้ งั มีสวนดอกไม้สีสนั สวยงามให้ได้เก็บภาพกัน
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี มี
ส่วนผสมของผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในนา้ ซุปปรุ งรสกลมกล่อม ทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลีย้ งสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้ สาหร่าย
พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทา
ข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายด้วยชุดประจาชาติ ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

จากนั้น น าท่ านช้อปปิ ้ งต่ อที่ ศู น ย์การค้ าแฟชั่น แห่งเกาหลี ท งแดมุน มักมีการแสดงเปิ ดหมวกจากผู้ที่ มี
ความสามารถมากมายให้รับชม สามารถเดิ นข้ามฝั่ ง ไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ ง
เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENด้วย
การจัดแสดงขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ ้งย่างสไตล์เกาหลี
รับประทานพร้อมเครื่องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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ศูนย์โสม I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์เวชสาอาง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์รวมของวัยรุ่น
เกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นพาท่านรู จ้ ักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีห รือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม โดยเกาหลีใต้เป็ น
ประเทศที่มี การผลิตโสมเกาหลีที่ มีคุณภาพเป็ นอัน ดับ 1 ของโลก โสมมี คุณประโยชน์นานัป การ เช่น ช่ว ยทาให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละกาลัง ช่วยบารุงหัวใจ ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริยห์ ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทัง้ หมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยม
รับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี
เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
เช้านีน้ าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมนา้ แตก,
ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

เช้านีน้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่า
ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ ิดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึน้ ในชีวิต
เอาใจคอช้อปปิ ้งกับแหล่งช้อปปิ ้งยอดฮิตที่คนไทยรูจ้ ักกันดี เมียงดง เป็ นย่านที่ได้ชื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์
ชัน้ นาไว้มากมาย ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสือ้ ผ้า , รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสาอาง และยังมี
เครื่องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี -ดีวีดีหนังและซี รียย์ อดฮิ ต เรียกว่าแค่ที่ นี่ที่ เดี ยวก็สามารถหาซือ้ ได้ทุ กอย่ างที่ ท่า น
ต้องการ
นอกจากนีท้ ่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่จาหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน
LINE ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซือ้ หลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า
เครื่องเขียน ฯลฯ ไฮไลท์อยู่ที่เจ้าหมีบราวน์ตวั ใหญ่ยกั ษ์ที่ตั้งอยู่ดา้ นหน้า ที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
แม้กระทั่งคนเกาหลีเอง
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บูเดชิเก หรือ หม้อไฟเกาหลีอาหารยอดฮิต โดยมี
ส่วนผสมของ ชีส, มักกะโรนี, ชีส, ไส้กรอก, เส้นบะหมีรามยอน, แป้งต๊อก, เต้าหู้ รวมถึงผักตามฤดูกาล และอื่นๆ

หลังจากนั้นนาท่านชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็ น การแสดงที่ผสมผสานโชว์จากหลากหลายประเทศ
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นแสดงเต้นจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัตว์จากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I คลองชองเกชอน I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์
น้ามันสนแดง I SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ ,
อาคารอนุสรณ์ผรู้ ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคล้องกุญแจคู่รกั โดยในฤดูใบไม้ผลิท่านจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้ อีกเท่าตัว
หลังจากนั้นน าท่ านช้อปปิ ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสิน ค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น
เกาหลี คลุกด้วยนา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
น าท่ า นเข้า ชม ศู น ย์ส มุ น ไพร หรื อ ฮ็ อ กเกตนามู ใหม่ ล่า สุ ดของเกาหลี เป็ น สมุ น ไพรเมล็ ด ฮ็ อ กเกต ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยัง
ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย
พาท่านเดินทางสู่ ศูน ย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี สรรพคุณ ช่วยชะล้าง
ไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึน้
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หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ ้ง
ที่SUPERMARKET เพื่อซือ้ ของฝากที่ระลึก มีรา้ นขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว ฯลฯ
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514
7C2204
7C2206
TW102
LJ004

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

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513
7C2203
7C2205
TW101
LJ003

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

#อัตราค่าบริการ
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
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

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-

18,900.19,900.21,900.-

18,900.19,900.21,900.-

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

15,900.-

15,900.-

16,900.17,900.-

16,900.17,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน
*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ทนั ที
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***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์นา้ มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน *มัดจาขั้นต่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป*

อัตราทัวร์รวม











ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 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 (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่า ยส่ วนตัว อาทิ ค่ าท าหนั งสือ เดิ น ทาง, ค่ าโทรศัพท์ส่ วนตัว , ค่ าซัก รีด , มิ นิ บาร์ในห้อง, รวมถึ งค่ าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่า ยเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคา รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออก
เมือง หรือในกรณี อื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานเท่ านั้น ซึ่ งอยู่น อกเหนื อ ความรับผิ ด ชอบของบริษั ท ไม่ส ามารถท าการเลื่อ นวัน หรือ คื นเงิ นได้ (เนื่ องจากตั๋ว
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เครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิน้
หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุ ด
หรือฉีกขาด
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุ ณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัท ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่ เที่ย วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นไี ้ ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
ในกรณีที่ลกู ค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
กรณี ที่ท่ า นซื ้อ เฉพาะแพ็ คเกจทัว ร์ไม่ ร วมตั๋ว เครื่อ งบิ น จะไม่ร วมค่ า ประกั น อุ บัติ เหตุ ร ะหว่ า งเดิ น ทาง วงเงิน ท่ า นละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

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