ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

ตารางบิน ( ขึ้ นเครือ่ งสุวรรณภูมิ )
กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

เวลา 01.45 – 09.05 น.
เวลา 20.55 – 00.35+ น.

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

22.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ า 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบิน จิ นแอร์ (LJ) โปรดสังเกตป้ ายต้ อนรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER” โดยมี
ไกด์คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ
ณ หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถ่ายรูปสวยๆกับ
สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานที่ในฉากของซีรียด์ งั
“ปั กหมุดรักฉุ กเฉิน” CRASH LANDING ON YOU - เข้าที่พกั

01.45 น.

เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน จิ นแอร์ (LJ) เที่ยวบิน LJ 002
(มีบริการ Set box พร้อมน้ าดื่ม บนเครื่องบิน ) (1)

09.05 น.

ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับ
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เมื่ อ ผ่ า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื อ งแล้ว ( ผ่ าน ตม. เกาหลี แ ล้ว ) น าท่ า นไปตรวจ
COVID-19 แบบ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์ )
ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่สนามบินนานาชาติอินชอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู MUSHROOM JEONGOL ชาบูเห็ด ) (2)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโพชอน เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ “หุ บ เขาศิ ล ปะโพชอน ” POCHEON ART VALLEY พาท่ านนั่ ง “รถโมโนเรล” ขึ้ น ไป
ด้ า นบน ท่ า นจะได้ ชมภาพความประทั บ ใจของวิ ว สวยๆ 2 ข้ า งทางของฤดู ใ บไม้ เปลี่ ย นสี
ที่เปลี่ยนเป็ นสีแดง สีส้ ม สีเหลือง งดงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว และไฮไลท์!! ของที่น้ ีกค็ ือ
“ทะเลสาปสีมรกต” และหุบเขาหินแกรนิตที่โอบล้ อมทะเลสาปโดยรอบนี้ไว้ ด้ านข้ างจะมีน้าตก
เป็ นวิวสวยๆให้ ท่านได้ ถ่ายรูป พร้ อมทั้งสัมผัสอากาศเย็นสบายๆ ในช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี บอก
เลยว่าฟิ นสุดๆ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็ น 1 ในสถานทีถ่ ่ายทาซีรียด์ ัง อาทิ ซีรียท์ ี่ลีมินโฮแสดง
“เงือกสาวตัวร้ายกับ นายต้ม ตุ๋น ” (Legent Of The Blue Sea) และซีรีย์เรื่อง “Moon Lovers:
Scarlet Heart Ryeo” ก็มาถ่ายทากันที่น่ีเช่นกัน

จากนั้นนาท่านเดินทางไปถ่ายรูปสวยๆกับ “สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE”
1 ในสถานที่ถ่ายทาซีรีย์ดัง “ ปักหมุดรักฉุกเฉิน” (สหายผูก้ อง) สะพานที่ทอดยาวกว่า 650 ฟุต
และอยู่เหนือแม่นา้ ฮันทัน ประมาณ 160 ฟุต บอกเลยว่าเดินบนสะพานแห่งนี้ท้งั สวย และตื่นเต้ น
ในเวลาเดียวกัน เพราะระหว่างเส้ นทางของสะพาน จะมีกระจกใส ให้ ท่านได้ มองเห็นวิวด้ านล่าง
จนทาให้ หลายๆคนแอบหวาดเสียวกับความสูงของสะพาน อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (เมนู จิมดัก ไก่พะโล้ผดั กับวุน้ เส้น) (3)
เข้าสู่ที่พกั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!)
ช้อปปิ้ งเครื่องสาอาง COSMETIC - ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก )
แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่ ราคาถูก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4)

จากนั้น พาท่ านสนุ ก สนานเต็ม อิ่ ม ที่ “สวนสนุ ก ล็ อ ตเต้ เวิ ลด์ ” LOTTE WORLD (เต็ ม วัน )
สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่สี ุดในเกาหลี อีกทั้งมีเครื่องเล่นให้ เลือกเล่น
ได้ หลากหลายทั้งเครื่องเล่ นแบบเด็กๆ จนไปถึงเครื่องเล่ นส าหรับ ผู้ใ หญ่ แบบหวาดเสียวสุด ๆ
สวนสนุกแห่งนี้จะแบ่งโซนเครื่องเล่น เป็ น 2 โซนใหญ่ๆ คือ โซนในร่มทีเ่ รียกว่า ล็อตเต้เวิลด์
แอดเวนเชอร์ (Lotte World Adventure) และโซนกลางแจ้ง เรียกว่า เมจิคแลนด์ (Magic
Island) นอกจากนี้ ในสวนสนุ กยังมีการจัดกิจ กรรมต่ างๆ ในนักท่องเที่ยวได้ ต่ืนตาตื่นใจ อาทิ
การเดิ น พาเหรดของตั ว การ์ ตู น ต่ างๆ และ การแสดงเต้ น ร า ร้ อ งเพลงของบรรดานั ก แสดง

นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้ านของว่าง และ ร้ านของที่ระลึกไว้ ให้ บริการทั่ว
ทั้งสวนสนุก อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

–

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (เพือ่ ให้ท่านได้สนุ กกับเครื่องเล่นอย่างเต็มที)่
จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง “เครื่องสาอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสาอางขึ้นชื่อ
ของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้ าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้ นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีม
หอยทาก) , ครีมบารุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีขายในไทย

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู BBQ ปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี (5)
จากนั้น นาท่านไปช้ อปปิ้ งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้ าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก
ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยร้ านค้ า 2 ข้ างทาง เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้ า กระเป๋ า หมวก แว่นตา อีก
ทั้งเป็ นสตรีทฟู้ ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้ เลือกทานตลอด 2 ข้ างทาง และในช่วง
วันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีกจ็ ะจัดการแสดงร้ องเพลง เต้ นฮิปฮอป ให้ นักท่องเที่ยวได้ ชม

เข้าสู่ที่พกั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรูว้ ิธีทา “คิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี
น้ ามันสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ

ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ช้อปปิ้ งแบรนด์เนม @ดิวตี้ ฟรี - อิสระช้อปปิ้ ง
ตลาดเมียงดง ( ตลาดชื่อดังของเกาหลี )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (6)
จากนั้น พาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ ท่านได้ ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลี
แสนอร่ อ ย พร้ อมชิม สาหร่ าย หรือ จะซื้ อเป็ นของฝากกลับ บ้ านก็ได้ จากนั้น น าท่านไปเรีย นรู้
เกี่ยวกับการ “ทาคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ หั่นเป็ นชิ้นๆ พอดีคา จิ้มกับโชยุ ญี่ปนหรื
ุ่ อวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นั่นก็คือ โสมเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้ าง
ความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง สรรพคุณ
ทางการแพทย์ ช่ วยบ ารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้ องกันมะเร็ง จากนั้นนาท่านไปชม “น้ ามันสนเข็ม แดง” RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับ
ความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับ น้าตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด
ล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ชาบู ชาบู (7)

พิเศษ!! นาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ “ชุดประจาชาติเกาหลี” (ชุดฮันบก )
( ราคานี้รวมค่าชุดฮันบกหญิงและชายแล้ว แต่ไม่รวมในส่วนเครื่องประดับอื่นๆ) จากนั้นนา
ท่านไปยังพระราชวังทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในกรุงโซล “พระราชวังเคียงบกกุง” หน้ าพระราชวังจะมีทหาร
เวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจาการ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ ถ่ายรูป ในช่วงฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี หน้าพระราชวังจะมีต้นแปะก๊ วยขนาดใหญ่ ที่เปลี่ยนเป็ นสีทองเหลือ งอร่ าม จนอด
ไม่ได้ ท่จี ะถ่ายรูปเลยทีเดียว และภายในพระราชวังก็มีต้นไม้ ท่เี ปลี่ยนสีเป็ นสีแดง สีส้ม สีเหลืองทั่ว
ทั้งพระราชวัง อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับบรรยากาศใบไม้ เปลี่ยนสี ณ พระราชวังแห่งนี้

จากนั้ น น าท่ านไป “ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์เนม” SHINSEGAE DUTY FREE อาทิ นาฬิ ก า,
แว่ น ตา, กระเป๋ า, น้า หอม เครื่อ งส ำอำงแบรนด์ ชัน้ ดัง อำทิ SULWHASOO , LANEIGE ,
SHISEIDO, SKII และ กระเป๋ ำแบรนด์ดงั อำทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL

จากนั้นยังไม่พอนาท่านไปช้ อปปิ้ งต่อกันที่ “ ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่าน
จะพบกับ สินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้ าแบรนด์
NIKE Adidas หรือจะเลือกช้ อปปิ้ งเครื่องสาอางที่มีให้ ท่านได้ เลือกซื้อมากมาย ที่สาคัญตลาด
แห่งนี้ ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้ างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ ท่านเลือก
ทาน อาทิ ต็อกบ๊อกกี้ โอเด้ งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้ อนๆ ขนมเค้ กไข่ รวมถึง
ของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พ่วงกุญแจ ช้ อน ตะเกียบ ฯลฯ
คา่

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ ง
เข้าสู่ที่พกั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รกั ) - ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปสวยๆ
หมู่บา้ นโบราณเกาหลีอึนพยอง - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน
รับประทานอาหารเช้า ( Set คิมบัม + นมกล้วย ) (8)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล N’SEOUL ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูก
เดี ย วใจกลางกรุ ง โซล 1 ใน 17 หอคอยเมื อ งที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก สู ง ถึ ง 480 เมตร เหนื อ
ระดับนา้ ทะเล ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็ นที่ระลึก และชมบรรยากาศของใบไม้
เปลี่ยนสี บนยอดเขานัมซาน อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้อง
กุญแจคู่รัก

จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ” สมุนไพรยอดฮิตที่คนเกาหลีนิยม
นามารับประทาน เพื่อช่ วยป้ องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบ บุหรี่ หรือสารตกค้ าง
จากอาหารและยาที่ทานเข้ าไปสะสมเป็ นเวลานาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู บูเดชิเก (หม้อไฟเกาหลี ) (9)

จากนั้นนาท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “หมู่บา้ นโบราณเกาหลีอึนพยอง” หมู่บ้านที่ถูกสร้ างแบบไม้
โบราณ สไตล์เกาหลี แ บบดั้ งเดิม หมู่บ้ านนี้ ส ร้ างเสร็จ และเปิ ดให้ เข้ าชมเมื่ อต้ น ปี 2018 และ
ภายในหมู่บ้านนี้ยังมีร้านคาเฟ่ ชื่อดัง ที่มีเป็ นแลนด์มาร์คให้ นักท่องเที่ยวต้ องมาเช็คอิน นั่นก็คือ
“ คาเฟ่ 1 in 1 cup” เป็ นร้ านคาเฟ่ ที่มีวิวกระจกหันหน้ าเข้ าหมู่บ้าน ทาให้ นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่า ยรู ป โดยมี ห มู่ บ้ านโบราณฮึ น เพี ย งเป็ นแบล็ค กราว อิ ส ระให้ ท่ านได้ ถ่ ายรูป ตามอั ธยาศั ย
จากนั้นนาท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้ านที่มีขนมเกาหลีให้ เลือกมากมาย อาทิ
เวเฟอร์ช็อกโกแลค มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็ อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต็อกบ็อกกี ถั่วอัลมอน สาหร่าย
เกาหลี เหล้ าโซจู ฯลฯ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร...นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็ค อินตัว๋ เครื่องบิน
20.55 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน จิ นแอร์ (LJ) เที่ยวบิน LJ 001
(มีบริการ Set box พร้อมน้ าดื่ม บนเครื่องบิน ) (10)

00.35+ น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

** ขอสงวนสิทธิ์รบั จองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น **
** ค่าทิปไกด์ทางบริษทั ขออนุ ญาตเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ **
➢ เอกสารที่ตอ้ งใช้สาหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้ งานต้ องเหลือมากกว่า 6 เดือน
 กรณีเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65ปี ขึ้นไป ที่ยงั ไม่ได้ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทาง
พร้อมผูป้ กครองที่ฉีดวัคซีนครบ
 ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมี เอกสารรับรองผลตรวจ ATK เป็ นผลลบ (เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ )
( เดินทางวันไหน ตรวจเช้าวันนั้น )
 เอกสารใบรับรองที่ได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม )
 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)
➢ ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี
สาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ าประเทศเกาหลี จะต้ องลงทะเบียน 3 App ดังนี้
o ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทาวีซ่าเข้ าเกาหลี (ทัวร์ลงทะเบียนให้ ) จ่ ายเพิม่ 600 บาท/ ท่าน
o ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไม่ต้องกักตัวที่เกาหลี ( ทางทัวร์ลงทะเบียนให้ )
o วันเดินทางลูกค้าต้องส่งผลตรวจ ATK ให้ทางทัวร์เพือ่ ลงทะเบียน ไม่เกิน 15.00 น.
o ลงทะเบียน จอง RT-PCR ที่เกาหลี ( ทางทัวร์จองให้ ) ลูกค้าจ่ ายหน้างาน 80,000 วอน

➢ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA
▪ รูปถ่ายหน้ าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีขอ้ มูลส่วนตัว )
▪ รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล (ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)
▪ กรอกข้ อมูลส่วนตัว และข้ อมูลการทางาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )
( ตัวอย่างรูปถ่าย )

(ตัวอย่างถ่ายหน้าพาสปอร์ต )

➢ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน Q-CODE
▪ เอกสารผลตรวจ ATK เป็ นลบ ( เดินทางวันไหนก็ตรวจเช้าวันนั้น )
เมื่อตรวจแล้ วส่งไฟล์ผลตรวจมาให้ บริษัททัวร์ ( แจ้งคลินิก หรือ โรงพยาบาลขอเป็ นไฟล์รูป
หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้ )

อัตราค่าบริการ : เดินทางตุลาคม – พฤศจิ กายน 65

เดือน : ตุลาคม 2565

ราคา / ท่าน

วันที่ 01 – 05 ตุลาคม 2565
วันที่ 02 – 06 ตุลาคม 2565
วันที่ 03 – 07 ตุลาคม 2565
วันที่ 04 – 08 ตุลาคม 2565
วันที่ 05 – 09 ตุลาคม 2565
วันที่ 06 – 10 ตุลาคม 2565
วันที่ 07 – 11 ตุลาคม 2565
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2565
วันที่ 09 – 13 ตุลาคม 2565
วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2565
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2565
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2565
วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2565
วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2565
วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565
วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2565
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565

23,999.22,999.22,999.23,999.24,999.24,999.24,999.23,999.22,999.22,999.24,999.26,999.25,999.24,999.23,999.22,999.22,999.23,999.24,999.-

วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2565
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว )
วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2565
วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2565
วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2565
วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565
วันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2565
วันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565

24,999.25,999.23,999.22,999.22,999.23,999.24,999.24,999.24,999.23,999.22,999.22,999.-

เดือน : พฤศจิ กายน 2565

ราคา / ท่าน

วันที่ 01 – 05 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 02 – 06 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 03 – 07 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 04 – 08 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 05 – 09 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 06 – 10 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 07 – 11 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 08 – 12 พฤศจิ กายน 2565

22,999.23,999.23,999.23,999.22,999.21,999.21,999.22,999.-

วันที่ 09 – 13 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 10 – 14 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 11 – 15 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 12 – 16 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 13 – 17 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 14 – 18 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 15 – 19 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 16 – 20 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 17 – 21 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 18 – 22 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 19 – 23 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 20 – 24 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 21 – 25 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 22 – 26 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 23 – 27 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 24 – 28 พฤศจิ กายน 2565
วันที่ 25 – 29 พฤศจิ กายน 2565

23,999.23,999.23,999.22,999.21,999.21,999.22,999.23,999.23,999.23,999.22,999.21,999.21,999.22,999.23,999.23,999.23,999.-

*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ราคา 5,900 บาท ***
*** พักเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ 5,000 บาท*** // ไม่มีราคาเด็ก
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตัว๋ ) ราคา 8,900 บาท ***

อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ( สายการบินจิ นแอร์ )
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป
บัตรเข้ าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้ อมอาหารเช้ า
รถบัสพร้ อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าโหลด ท่านละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครื่องได้ 7 กก.

อัตรานี้ ไม่รวม

 ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิม่ ท่านละ 600 บาท / ท่าน
 ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี 80,000 วอน ( จ่ ายที่เกาหลี )
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
**เด็กอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าทิปไกด์ **





กรณีลูกค้าต้องการซื้ อเพิม่ ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล )
กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิม่ )
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรีด, มินิบาร์ใ นห้ อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์
แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน
•

ทางบริษทั ฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
• กรุณาชาระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ การจ่ ายไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิก ทัวร์ หรือ
ยกเลิกการเดินทาง )
• หากจองทัวร์นอ้ ยกว่า 15 วัน รบกวนชาระค่าทัวร์เต็มจานวน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี เนือ่ งด้วยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนือ่ งจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ ายขาดไปหมดแล้ว
2. กรณีกรุป๊ เต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้ นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้ ง
มายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน
3. กรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทั ฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้า
ยืน ยัน ที่จะเดิน ทาง ) หรือ ยกเลิ กกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดิน ทาง ทั้ง นี้ จะแจ้ง ให้ลูก ค้าทราบก่อ น
เดินทาง 10 วัน
4. สาหรับลูกค้ าที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้ นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่ มาแทน
5. ยกเลิก 21 - 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัด
จาโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจารถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ
6. ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
7. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้ จ่าย
ขาดไปหมดแล้ ว

ข้อควรทราบ
1. วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน” เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตร
พนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน
3. ร้านช้อปปิ้ งทีท่ างรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน
ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มนี โนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่
สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ
รบกวนแจ้งบริษทั ฯ ตามจริง หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์
ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD / ท่าน ***

หมายเหตุ
1. กรุณ าตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
2. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความ
เหมาะสมของหน้างาน
3. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้อ งการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่ มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
7. ในกรณีท่ที างสายการบิน มีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ประกาศสายการบิน...
8. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
9. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้ ว
เกิดปั ญหาต่ าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่ีรับ ผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ืน
เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ า
หรือสิ่งของใดๆ
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว
เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์
ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และ
เนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะ
มาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

