สุดพิเศษ...






สายการบิน ASIANA AIRLINES (FULL SERVICE)
A350-900 TOTAL 311 SEAT อาหาร HOT MEAL
น้้าหนักโหลด 2 ชิ้น รวม 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
ตามรอยซีรี่ย์ดัง เกาะนามิ สนุกสนานกับเอเวอร์แลนด์ กับบัตรเล่นไม่
จ้ากัดรอบ
 ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ 3 ย่านดัง ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก

 อาหารครบ 10 มื้อ พิเศษ! BBQ BUFFET เติมไม่อั้น

เส้นทาง
โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

2

สนามบินอินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด – เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา

3

โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน

4
5

เช้า

เที่ยง

ค่้า

ศูนย์สมุนไพร – COSMETIC GALLERY – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียง
บก – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – N SEOUL TOWER –
ตลาดเมียงดง
ถนนฮงอิก – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM – ซุปเปอร์
มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก
CENTRAL PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่า
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเท่า
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
(1)
22.00 น.

วันที่สอง
(2)
01.10 น.
09.05 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) พร้อมพบเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด – เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา
นําบินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทีย่ วบินที่ OZ742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
นําท่านสู่ หมู่บ้านลูกกวาด นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใสหลากสีจนเรา
คุ้นเคยและรู้จักกันดีในนามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีร้านอาหารชาบูชาบู , ร้านเนื้อย่างเกาหลี ,
แกลลอรี่, เบเกอรี่และร้านกาแฟในยุโรป, ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนํา ที่เรียงรายจัดสลับไปกับสวนดอกไม้และสวนสมุนไพร

จากนั้นนําท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อน
ชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัลคาบี้ (TAKGALBI)
นําท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ําขนาดย่อมบริเวณ
รอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุ โบสถ ซึ่งภายในเป็นที่
ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนํามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตี
ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

ค่้า

รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
(3)
เช้า

โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนท้ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทํา
กิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วย
การหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุง
เป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว และให้ท่านใส่
ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวน
สนุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์(สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชม ความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจําวัน

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (KALBI)
นําท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน (DONGDAEMUN) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิ เสื้อ ผ้าบุรุษ -สตรี รองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อป
ปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่าแอนด์พาร์ค ยังเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรีย์สุดฮิตอย่าง "You Who
Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE
GARDEN ดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่
(4)
เช้า

ศูนย์สมุนไพร – COSMETIC GALLERY – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบก – คลองชองเกชอน – DUTY
FREE – N SEOUL TOWER – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก
ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้ที่คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC GALLERY ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไป
ฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
นําท่านชม บลูเฮาส์ ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร
และวงเวียนน้ําพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปี
ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมูพ่ ระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญปี่ ุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยัง
เคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทําลาย
ขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ
สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเกทัง (SAMGYETANG)
พาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทําให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ําใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กําลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา,
เครื่องสําอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย

นําท่านสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูก
เรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้
ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยาม
กลางวันและยามค่ําคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ํา Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และ
ล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย หรือคล้อง
กุญแจคู่รัก **ไม่รวมค่าลิฟท์**

แล้วนําท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (MYEONGDONG) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลี
เป็นอย่างไร ก้าวล้านําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ จะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์
เครื่องสําอางยอดฮิตของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมี ยงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน

ค่้า

รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนู บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ (BBQ BUFFET)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า
(5)
เช้า

ถนนฮงอิก – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน –
สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่ย่านถนน ฮงอิก (HONG-IK STREET) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังใน
เกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อ ผ้าที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์เกาหลี
รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป เช่น EVISU, ZARA และทุกวันเสาร์ลานหน้า
ประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิก จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารัก

และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ภาพวาดที่ใช้เทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรับ
ให้งานศิลปะ 2 มิติให้เกิดเป็นภาพลวงตาให้เป็นแบบ 3 มิติ ซึ่งผู้เข้าชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆให้เข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของภาพศิลปะ และ พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นเมืองน้ําแข็งเป็นศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมืองน้ําแข็ง และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ําแข็ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
ตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศาได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (JIMDAK)

บ่าย

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี
อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

19.30 น.

น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ741 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

23.10 น.

รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)
ขาไป
ขากลับ

OZ742
OZ741

BKK - ICN
ICN - BKK

01.10 - 09.05
19.30 - 23.10

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง

05 – 09 กรกฎาคม
12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 กรกฎาคม
2 – 6, 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27 สิงหาคม
30 สิงหาคม – 3 กันยายน
6 – 10, 13 – 17 กันยายน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

17,900
18,900
18,900
17,900
18,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย
กรุณาช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้ง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะค้านึงถึงความปลอดภัยในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ โดยไม่ท้าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน

ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 150 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ ัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจ้าเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง ***

อัตราค่าบริการนี้รวม









ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อท่าน (2ชิ้นรวม23กิโลกรัม) / ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชํานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม






ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ําหนักกระเป๋าที่เกินจาก 23 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

หมายเหตุ













บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของ
ตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่ เดินทางพร้อมคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุ ไว้ เนื่องจากการ
ครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการช้าระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสายการ
บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่
ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

ข้อแนะน้าเพิ่มเติม ส้าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย
อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจํา ตัวข้าราชการ หรือใบรับรอง
การทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

