KXJ101LOVE JUNGKOREA...ท ัวร์เกาหลี 5ว ัน 3คืน
เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ)
ิ หาคม2565
นา
้ หน ักกระเป๋า20Kg. Carry on 7Kg.เดินทางเดือนมิถน
ุ ายน - สง
อิม
่ อร่อยจ ัดเต็ ม !!!อาหารเกาหลี (ไก่ตน
ุ๋ โสมเกาหลี,ชาบู,หมูผ ัดซอสเกาหลี,ซุปกิมจิ)

้ ปปิ้ ง)
พ ักโรงแรม ซูวอน1คืน โซล2คืน (ย่านชอ
“สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดส
ิ นียแ
์ ลนด์เกาหลี”
ซงโดเซนทร ัลพาร์คเวนิสเกาหลีป้อมฮวาซ็ องหมูบ
่ า
้ นโบราณบุกชอนฮ ันอกพระราชว ังเคียงบ็ อคสวนสาธารณะ
ฮานึลเทีย
่ วชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์สาหร่ายพร้อมใส่ชุดฮ ักบกถนนกาโรซูกล
ิ
หอคอย N Seoul Towerถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ธีมแฮร์รีพ
่ อตเตอร์ ถ่ายรูปสุดชิคย่านยอนน ัมดง

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(บาท)

ราคาเด็ก

พ ักเดีย
่ ว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิม
่
(บาท)

ทีน
่ ง
่ั

31-04 มิถน
ุ ายน 2565

18,999

25

07-11 มิถน
ุ ายน 2565

17,999

25

14-18 มิถน
ุ ายน 2565

18,999

25

21-25 มิถน
ุ ายน 2565

18,999

25

28-02 กรกฎาคม 2565

17,999

25

05-09 กรกฎาคม 2565

18,999

25

12-16 กรกฎาคม 2565

18,999

19-23 กรกฎาคม 2565

18,999

26-30 กรกฎาคม 2565

18,999

25

02-06 สิงหาคม 2565

17,999

25

09-13 สิงหาคม 2565

18,999

25

16-20 สิงหาคม 2565

18,999

25

23-27 สิงหาคม 2565

18,999

25

30-03 ก ันยายน 2565

18,999

25

ไม่มร
ี าคา
เด็ ก

4,500

25
25

หมายเหตุ

 FLIGHT
DEPARTURE: XJ700 BKK-ICN 02.45-10.05
RETURN: XJ701 ICN-BKK 11:15-15:15

ว ันทีห
่ นึง
่

23.40 น.
ว ันทีสอง
่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออกชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
Thai AirAsia Xโดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋ า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน –ซงโดเซนทร ัลพาร์ค-เวนิสเกาหลีป้อมฮวาซ็ องป้อมฮวาซ็ อง อาหาร เทีย
่ ง,เย็ น

01.10น.

นาท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินAsiana Airlinesเทีย่ วบินที่ OZ742

02.45น.
10.05น.

นาท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินThai AirAsia X เทีย่ วบินที่ XJ700
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 2ชั่วโมง
กรุ ณาปรั บนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนาท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test(ท่านละ
80,000 วอน ไม่รวมในค่าทัวร์ ) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่ โมง
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ ซงโดเซนทรัล
พาร์ ค Songdo Central Park เป็ นสวนสาธารณะ
ในบริ เวณพื้นที่สีเขียวตรงกลาง ของย่านธุ รกิจ
ระหว่างประเทศซงโดและ ใน
เมืองอิน
ชอน (Incheon) สวนสาธารณะที่ได้รับแรง
บันดาลใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ ค ใน
มหานครนิวยอร์ ก ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
สวนแห่งนี้เปรี ยบเสมือน
โอเอซิ สธรรมชาติในเมือง ซึ่ งสร้างความผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สวนถูกรายล้อมไปด้วย อาคารทันสมัย และสถานที่ต่างๆ กว่า 106 แห่ง เช่น Northeast Asia Trade Tower,
Incheon Tower, โรงเรี ยน, โรงพยาบาล, อพาร์ ทเมน, อาคารสานักงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ รวม
ไปถึงโรงแรมยอดนิยม สาหรับการพักอย่างสงบ ในบริ เวณของสวนแห่งนี้อีกหลายแห่งจากนั้นนาทุกท่าน
ไปอัพเดท แลนด์มาร์ คใหม่ที่คยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue)เมืองกิมโปแหล่งช้อปปิ้ ง
กลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจจากคลองที่เวนิส ศูนย์การค้าริ มน้ าสไตล์ยโุ รปเริ่ มจาหน่ายในย่านใหม่ริมแม่น้ า
Gimpo Hanให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและความโรแมนติกได้ที่นี่ราวกับว่าคุณกาลังเดินทาง
ไปเวนิสประเทศอิตาลี

เทีย่ ง

เย็น

ว ันทีสาม
่

 รับประทานอาหารเทีย่ ง(มื้อที1่ )แจยุกบ๊ อกกึม Jeyuk bokkeumหรื อหมูผดั ซอสเกาหลี รสชาติเผ็ดนิดๆหวาน
หน่อยๆ รับประทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ หรื อวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่ องเคียงต่างๆ
ป้ อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยูท่ ี่เมือง
ซู วอ็ น เป็ นป้ อมปราการหิ นซ้อนและอิฐของ
ราชวงศ์โชซอนที่ลอ้ มรอบใจกลางเมือง
Suwon
ของจังหวัด Gyeonggi-do สร้างขึ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 18 โดยกษัตริ ยจ์ องโจเพื่อจุดประสงค์ใน
การป้ องกัน เพื่อสร้างพื้นฐานทางการเมืองใหม่และ
เป็ นที่ฝังศพของพระราชบิดาของพระองค์
มกุฎราชกุมารจางฮอน กาแพงป้ อมปราการขนาด
ใหญ่ซ่ ึ งมีความยาว 5.74 กม. ล้อมรอบพื้นที่ 130 เฮกตาร์ และเป็ นไปตามภูมิประเทศของแผ่นดิน ซู วอนชอน ลา
ธารสายหลักในซู วอน ไหลผ่านใจกลางป้ อมปราการซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของ UNESCO ด้วย
มีระบบการจัดแสดงที่ทาให้เข้าถึงสภาพและความเป็ นอยูใ่ นยุคโจซอน( Joseon)ได้อย่างดีเยีย่ ม นอกจากนี้ยงั มี
พื้นที่กลางแจ้งที่จดั แสดงเหมือนกับหมู่บา้ นเล็กๆในยุคโชซอนที่มีขา้ วของเครื่ องใช้ของจริ งวางให้เห็นอยูด่ ว้ ย
รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้ อมปราการแห่งนี้ดว้ ย
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที2่ ) Kimchi Jjigae ซุ ปกิมจิเป็ นเมนูพ้น
ื บ้านของคนเกาหลี และเราจะเห็นอาหาร
ชนิดนี้จากซี รี่ส์เกาหลีมากมาย ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีมากๆ
ทีพ
่ กั : Suwon Korea Tourist Hotel 3*หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-หอคอยเอ็ นโซล-ศูนย์รวมเครือ
่ งสาอางแบรนด์ด ังเกาหลี-สวนสาธารณะฮานึล้ ,เทีย
934 King's cross คาเฟ่ธีมแฮร์รีพ
่ อตเตอร์-ย่านยอนน ัมดง อาหาร เชา
่ ง,เย็ น

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม(มื้อที3่ )
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ Everland(รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี สวนสนุก
เปิ ดในหุ บเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่างๆ
5 โซนทั้งโซน
American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และEuropean Adventure การท่องเที่ยวภายในสวน
สนุกแห่งนี้ แนะนาว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะ
พบว่าเจ้าป่ าสิ งโตและเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับ

คนขับได้อย่างดีไม่วา่ จะตัวใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ ย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลงั กาสองตลบ เป็ นต้น หรื อท่านสามารถ
เดินไปชมเทศกาลดอกไม้ที่จดั ได้อย่างสวยงามเป็ นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสี สันสวยงาม
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย ทางบริ ษทั มีบริ การคูปองให้ท่านละ 1 ใบ (มื้อที4่ )
นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า Namsan Cable Carสู่ ยอดเขานัม
ซานNamsan Mountainอันเป็ นที่ต้ งั ของ หอคอยเอ็นโซล N
Seoul Towerให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
แต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความ
น่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียง
ทุกด้านของ SEOUL TOWERจึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลาย
สี (ไม่รวมค่าลิฟท์) ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่
ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย นาท่านไป ศูนย์ รวมเครื่ องสาอาง
แบรนด์ ดังเกาหลี
เช่น
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่านได้
เลือกซื้ อในราคาพิเศษหลังจากนั้น นาท่านไป สวนสาธารณะ
ฮานึล Haneul Parkถ่ายรู ปสวย กลางทุ่งดอกหญ้าเป็ น 1 ใน 5
สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ (World
Cup Park) ที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คือตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงที่สุดใน
สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ ด้วยความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 98 เมตร จึงทาให้เราเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ภูเขา
บุกฮันซาน (Bukhansan Mountain), ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่น้ าฮัน (Han River) ได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของเหล่าผีเสื้ อกว่า 30,000 ชีวติ ที่โบยบิน สร้างสี สันให้กบั สวนแห่งนี้ได้เป็ นอย่างดี

จากนั้น นาท่านไป ถ่ ายรู ปที9่ 34 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์ รี่พอตเตอร์ " คาเฟ่ เกาหลีที่แฟนๆแฮร์ รี่หา้ มพลาดพา
เหล่าสาวกแฮรี่ ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรู ปสวยๆพร้อมพร็ อบถ่ายรู ปเก๋ ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)

เย็น

ว ันทีสี
่ ่

ย่ านยอนนัมดงYeonnam dong Central Parkเป็ นสวนสาธารณะที่ดดั แปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่ มรื่ น มี
ร้านกาแฟร้านเสื้ อผ้า สตูดิโอศิลปะรอบๆ ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ
 รับประทานอาหารเย็น(มื้อที5่ )เมนูจิมดัก(Jimdak)หรื อไก่ต๋ ุนซี อิ๊วเกาหลี ผสมกับวุน้ เส้นที่เหนียว
นุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็ นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง
ทีพ
่ กั : SEOUL L’ART HOEL 3* หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
ร้านสมุนไพร Red Pine-พิพิธภ ัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์โสมร ัฐบาล-ถนนกาโรซูกล
ิ -หมูบ
่ า
้ นโบราณบุกชอนฮ ัน
้ ปปิ้ งทีเ่ มียงดง อาหาร เชา
้ ,เทีย
อก-พระราชว ังเคียงบ็ อค-ชอ
่ ง,เย็ น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มื้อที6่ )
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านสมุนไพร Red Pine เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลด

ไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกายนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆของ
การทาสาหร่ ายและประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ ายให้ท่านลิ้ม
ลองผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ ายและเลือกซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก ให้ท่านได้ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี ชุ ดฮันบกและ
ถ่ายรู ปภาพความประทับใจ นาท่านสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาลซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า
มีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกายให้
ท่านซื้ อเป็ นของฝากเดินทางสู่ ถนนกาโรซู กลิ ถนนสายแฟชัน่ และการดีไซน์ หรื อเรี ยกกันว่า Artists’ Street ย่านช้
อปปิ้ งสุ ดคูล แหล่งรวมแฟชัน่ คาเฟ่ สุ ดฮิปของชาวเกาหลี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที7่ )เมนูชาบู ชาบูสุก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิด
ต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
บ่ าย นาท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน
หมู่บ้าน
โบราณบุกชอนฮันอก หมู่บา้ นโบราณที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศ
ที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง หมู่บา้ นแห่งนี้ยงั รักษา
ความสวยงามของหมู่บา้ นโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้
เป็ นอย่างดีถือเป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นแบบฮันอกที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบนั ได้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูก
ล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่ งบ้านฮันอกหลาย
หลังในหมู่บา้ นได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรู ปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8
จุด หากใครที่มีเป้ าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรี ยมฟิ ตร่ างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด จะเป็ นเนินที่
ค่อนข้างลาดชันนาท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบ็อคพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอานาจของพระ เจ้าแท

จอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอนพระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัด
ความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี การปลดแอก
จากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยน
ื่ ออกไป
กลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน นาท่าน ช้ อปปิ้ งที่
เมียงดง เลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ
เครื่ องสาอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้ง
ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2 ,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และ KRISPY
KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย

เย็น

ว ันทีห
่ า
้

เช้ า

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที8่ )เมนูSamgyetangไก่ต๋ ุนโสม เป็ นอาหารบารุ งสุ ขภาพต้นตารับชาววังเสิ ร์ฟ
ในหม้อดิน ท่ามกลางน้ าซุ ปที่กาลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นามา
ทาความสะอาด ควักเครื่ องในออกจนหมด แล้วนาเครื่ องยาจีน อาทิ เกาลัด,เก๋ ากี้,พุทราจีน และรากโสม พร้อม
ด้วยข้าวเหนียว ใส่ ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก
เพิ่มรสชาติดว้ ยเส้นก๋ วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริ กไทป่ น
ทีพ
่ กั : SEOULL’ART HOEL 3* หรื อระดับใกล้ เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
้
ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน-ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม
ิ อาหาร เชา

รับประทานอาหารเช้ า (เซตคิมบับ+นม)(มื้อที9่ )
ก่อนเดินทางกลับนาท่าน แวะละลายเงินวอนทีร่ ้ าน Super Marketซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีก
รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมู

11.15 น.
15.15 น.

ย่างเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอนเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินThai AirAsia X เทีย่ วบินที่ XJ701
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*****************************
หมายเหตุ: รายการท ัวร์สามารถเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ
่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือว ันหยุด เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะ
ปร ับเปลีย
่ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหล ัก เพือ
่ ให้ทา
่ นท่องเทีย
่ วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
้ ว
ท ัวร์ครงนี
ั้ ม
ี ัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเป็นหมูค
่ ณะเท่านน
ั้ ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกต ัวออกจากกรุป
๊
้ า
ท ัวร์ ไม่ทอ
่ งเทีย
่ วตามทีร
่ ะบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จาเป็นต้องขอคิดค่าใชจ
่ ยเพิม
่ 100 USD/ต่อ
ท่าน

เงือ
่ นไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 24เมษายน 2565)
่ั
1. ผูเ้ ดินทางจาเป็นต้องตรวจ TestCovid แบบ RT-PCR และมีใบร ับรองผลการตรวจ ภายใน48 ชวโมงก่
อน
(ภาษาอ ังกฤษ)นามาใชใ้ นการเช็ คอินบ ัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
2. ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้ร ับว ัคซีน ครบโดสแล้ว ไม่นอ
้ ยกว่า 14 ว ัน
3. ผูท
้ ห
ี่ ายจากโควิดแล้วโดยมีใบร ับรองไม่เกิน 6เดือน (น ับตงแต่
ั้
ว ันทีอ
่ อกจากโรงพยาบาลจนถึงว ัน
เดินทาง) ภาษาอ ังกฤษ
4 ผูเ้ ดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)
่ ยอานวยความสะดวก ณ สนามบิน )
(เจ้าหน้าทีช
่ ว
5 บริษ ัทฯจองตรวจ RT-PCRทีเ่ กาหลี เมือ
่ เดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน
(ไม่รวมในค่าท ัวร์ชาระเพิม
่ )
6 ทาการลงทะเบียน THAILAND PASS สาหร ับลูกค้าคนไทย
(รวมในค่าท ัวร์ บริษ ัทดาเนินการให้ )
เงือ
่ นไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลีย
่ นแปลง บริษ ัทฯ จะทาการแจ้ง
เดินทาง

Update

ให้ทา
่ นลูกค้าก่อนการ

► เอกสารทีต
่ อ
้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1.พาสปอร์ตตัวจริง(อายุการใช ้งานต ้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2.เอกสารใบรับรองทีไ
่ ด ้รับวัคซีนป้ องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มVaccinated Certificate ทีอ
่ อกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร ้อม)
3.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificateทีอ
่ อกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข( ขอจากแอปหมอ
พร ้อม)
่ โมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบแบบRT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจภายใน48ชัว
เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ะต้องมีจานวน10ท่านขึน
้ ไปกรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
►การเดินทางครงนี
ั้ จ
- จะส่งจอยน์ทัวร์กบ
ั บริษัททีม
่ โ
ี ปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลือ
่ น หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง ประมาณ
10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาค่าบริการเพิม
่ (ในกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทางไม่ถงึ 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหน ้า
►ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว
๋ ั โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบร ิษ ัทฯก่อนทุกครงมิ
ั้ ฉะนนทาง
ั้
้
บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆทงสิ
ั้ น
►การจองท ัวร์และชาระค่าบริการ

กรุณาส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตและ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ ้วน
Vaccinated
Certificate
และ International
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร ้อม)พร ้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
่ นทีเ่ หลือชําระ 25-30วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จําเป็ นต ้องออกตั๋ว ก่อนท่านจําเป็ นต ้องชําระค่าทัวร์สว
่ นที่
- ค่าทัวร์สว
เหลือตามทีบ
่ ริษัทกําหนดแจ ้งเท่านั น
้
**สาค ัญ**สําเนาหน ้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
่ ไม่ตํา
จํานวนหน ้าหนั งสือเดินทางต ้องเหลือว่างสําหรับติดวีซา
่ กว่า 3หน ้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให ้บริษัทมิฉะนั น
้ ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
เงือ
่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่30วันขึน
้ ไปคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง15-29วันยึดเงิน50%จากยอดทีล
่ ก
ู ค ้าชําระมาและเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง(ถ ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า15วันขอสงวนสิทธิย
์ ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์คน
ื เงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง(ถ ้ามี)
่ และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอืน
*ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริงเช่นค่ามัดจําตั๋วเครือ
่ งบินโรงแรมค่าวีซา
่ ๆ
้ วม
อ ัตราค่าบริการนีร
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป -กลับชัน

(ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeทีน
่ ั่ งเป็ น Business Classได ้ และต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั น
้ ไม่สามารถเลือ
่ นวัน
ได ้)

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

ค่าทีพ
่ ักห ้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการหรือ ระดับใกล ้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ ้าวันทีเ่ ข ้าพักห ้องโรงแรมไม่มห
ี ้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็ นต ้องแยกพัก 2ห ้อง กรณีห ้องพักใน
เมืองทีร่ ะบุไว ้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ตา
่ งๆ บริษัทขอจัดทีพ
่ ักในเมืองใกล ้เคียงแทน
ค่าอาหารค่าเข ้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ั
้
ค่านํ้ าหนั กกระเป๋ าสายการบิน THAI AIRASIA X สมภาระโหลดใต้
ทอ
้ งเครือ
่ ง ไม่เกิน 20 กิโลกร ัม ถือขึน
เครือ
่ งได้ 7 กิโลกร ัม และค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ และ
ั ภาระเกินท่านต ้องเสียค่าปรับตามทีส
กรณีสม
่ ายการบินเรียกเก็บ
การประกันการเดินทาง บริษัทฯได ้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู ้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
้ โควิด-19 หรือ
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลก
ู ค ้าติดเชือ
อุบต
ั เิ หตุตา
่ งๆ ซึง่ เกิดขึน
้ ภายในวันเดินทาง และลูกค ้าต ้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป
่ ระกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั น
้ (เข ้ารับรักษาในรูปแบบอืน
่ ๆประกันจะไม่ครอบคลุม)ซึง่ สามารถศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมจากเจ ้าหน ้าทีได ้
้ ประกันเพิม
กรณีลก
ู ค ้าต ้องการซือ
่ วงเงินคุ ้มครอง เพิม
่ ความคุ ้มครอง สามารถแจ ้ง บริษัทฯ ซึง่ ความคุ ้มครองและ
ข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้ นี้การทําประกันนี้จากบริษัท
มากกว่าข ้อบังคับ ตาม พรบ
ธุรกิจนํ าเทีย
่ ว ทีบ
่ ง
ั คับให ้บริษัทนํ าเทีย
่ ว ทําประกันเฉพาะอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง
เท่านั น
้ แต่ทง
ั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองและข้อยกเว
้
้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได ้กรณี
้ ความคุ ้มครองเพิม
ท่านต ้องการซือ
่ เติมสามารถแจ ้งความประสงค์มาทีบ
่ ริษัทฯ
ค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํ้ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนํ าเทีย
่ วตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

้ ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
1. ค่าทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามันทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน และได ้ทําการขายโปรแกรม
ไปแล ้ว
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 3%
6. ค่าพนั กงานยกกระเป๋ าทีโ
่ รงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ1 ,500 บาท ท่าน/สําหรับหัวหน ้าทัวร์แล ้วแต่ความประทับใจและ
นํ้ าใจจากท่าน
8. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท
่ โมงก่อนการเดินทางมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
9. ค่าทดสอบ แบบRT-PCR ภายใน48ชัว
10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมือ
่ ถึงประเทศเกาหลี

หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทําการจอง เพือ
่ ความถูกต ้องและความเข ้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค ้า
และบริษัท ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง
ั ้ หมดกับทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับ
เงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆทัง้ หมด
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบินโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนื่องจากสาเหตุตา
่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน,การประท ้วง , การนั ดหยุดงาน ,
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมายซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเทีย
่ วเอง
6.เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง
ั ้ หมดกับทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลง
ต่างๆทัง้ หมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง
่ หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ
่ งห ้องพัก เป็ นสิทธิข
์ องโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเ่ ข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้ โดยอาจจะขอเปลีย
่ นห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพ
่ ัก ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9.กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น
ใช ้วิวแชร์ กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่าง ช ้า10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั น
้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการให ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
10.มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
้
11.ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทาง
ไม่ผา
่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา
่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
รายการท่องเทีย
่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส
่ อ
ู ต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
1 .2การประกันการเดินทาง บริษัทฯได ้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู ้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel
้ โควิด-19 หรืออุบต
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลก
ู ค ้าติดเชือ
ั เิ หตุตา
่ งๆ ซึง่
เกิดขึน
้ ภายในวันเดินทาง และลูกค ้าต ้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป
่ ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านั น
้
(เข ้ารับรักษาใน
้ ประกันเพิม
รูปแบบอืน
่ ๆประกันจะไม่ครอบคลุม )ซึงสามารถศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมจากเจ ้าหน ้าทีได ้ กรณีลก
ู ค ้าต ้องการซือ
่ วงเงิน
คุ ้มครอง เพิม
่ ความคุ ้มครอง สามารถแจ ้ง บริษัทฯ ซึง่ ความคุ ้มครองและข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้ นี้การทําประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข ้อบังคับ ตาม พ .บ.ร.ธุรกิจนํ าเทีย
่ ว ทีบ
่ ง
ั คับให ้บริษัทนํ า
เทีย
่ ว ทําประกันเฉพาะอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางเท่านั น
้ แต่ทง
ั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองและข ้อยกเว ้นแผนเติม
้ ความคุ ้มครองเพิม
จากเว็บไซด์ Allianz ได ้กรณีทา
่ นต ้องการซือ
่ เติมสามารถแจ ้งความประสงค์มาทีบ
่ ริษัทฯ

