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HOTPRO IN KOREA
พิเศษ!! พร้ อมอิม่ อร่ อยกับวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ บาร์ บีควิ

5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย

• ENGLISH VILLAGE สถานทีถ่ ่ ายทาซีรี่ส์เกาหลีทโี่ ด่ งดัง BOY OVER FLOWER (F4)
• ช้ อปปิ้ ง PAJU OUTLET
• สู่ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของเกาะนามิ
• เรียนทา กิมจิ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี“ฮันบก” ฟรี / เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
• สนุกเต็มทีก่ บ
ั เครื่องเล่ น แบบ FREE PASS เล่ นได้ ไม่ จากัดทีส่ วนสนุก Ever land

• ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามทีพ
่ ระราชวังเคียงบ็อค
• โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมขึน
้ ลิฟท์ )
• ชมภาพ 3 มิติ เหมือนจริง TRICK EYES MUSEUM
• COSMETIC SHOP /ศู นย์ โสมรัฐบาล/ศู นย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู/นา้ มันสน

พร้ อมช้ อปปิ้ งอินเทรนด์ แฟชั่นเกาหลีล่าสุ ดทีท่ งแดมุน เมียงดง DUTY FREE
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กาหนดการเดินทาง 27-31 มีนาคม 2558
วันที่ 27 มีนาคม ดอนเมือง-อินชอน
23.55 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Air Asia(XJ) มีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทคอย
ดูแลทีส่ นามบิน
วันที่ 28 มีนาคม 58 English village – Paju Outlet – เกาะนามิ
01.55 บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia (XJ) เที่ยวบินที่ XJ700บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
09.00 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ าน
เป็ นเวลาท้ องถิ่น เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGEสถานที่ถ่ายทาซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดัง BOY OVER FLOWER (F4) สร้างตามแบบ
สถาปั ตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริ กา ที่ให้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นสถานที่ตน้ แบบมาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน
กับการถ่ายภาพความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGEจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่Paju Premium Outletเป็ น Outlet
Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก สดชื่น ของฤดูใบไม้ผลิ ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว
DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั้ นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและ
เนื้อเรื่ องที่เรี ยกเสี ยงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ ให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือน
ในละครหรื อชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศนาท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน
คา่
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่ WINOR CASTLE HOTELหรือเทียบเท่ า
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วันที่ 29 มีค
สนุกสนานกับการเล่ นสกี – กิมจิแลนด์+ฮันบก – เก็บสตอเบอร์ รี่ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ -ฮอกเกตนามุน -นา้ มันสน- ช้
อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ SKI RESORT เพือ่ ให้ ทุกท่ านสนุกสนานกับการเล่ นสกี ประเทศเกาหลี มีสถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมอยู่
หลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจึงเป็ นที่รู้จกั กันดีในทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จีนและญี่ปนุ่ ตลอดจนนักสกีระดับอาชีพจากยุโรปและ
อเมริ กา จึงได้ออกแบบลานสกีที่ได้ระดับมาตรฐานมากที่สุด โดยทุกที่แบ่งพื้นที่สาหรับผูท้ ี่เริ่ มเล่นเลื่อนตาแหน่งไปจนถึงระดับ
ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ให้ท่านที่หลงใหลในการ
เล่นสกีหรื อจะสนุกตื่นเต้นกับความเร็ วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่
รวมในค่าทัวร์)
นาทุกท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล
ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือ
เป็ นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อน
นิยมทากิมจิไว้กินเองที่บา้ น ซึ่งกิมจิน้ นั มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสูตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้
ส่วนผสมของการทากิมจิและได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเอง พร้อมนาทุกท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพ
ความประทับใจจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ เปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริ งท่านจะได้พบกับวิถีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีวา่ มีวธิ ีการปลูกอย่างไร
จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และ
ยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วยชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา พบกับ
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันส์กบั บัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ อง
เล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับ
สวนดอกไม้ ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกใน
โลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆและได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่าน
ไม่ควรพลาด ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้นนาท่านไปร้านสมุนไพรที่ ฮอกเกตนามุน
และน้ ามันสน (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษตกค้างในตับและลดไขมันไนเส้นเลือด ต่อด้วย ตลาดทงแดมุน
ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER
CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด
ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง จากนั้นนาท่านรับประทานอาหาร
คา่
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CO-OP RESIDENCE OR PAJU PICCASO HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 30 มีค
ศู นย์ โสมรัฐบาล-COSMETIC SHOP—พระราชวังเคียงบ็อค– พิพธิ ภัณท์ สามมิต-ิ DUTY FREE– SEOUL TOWER (ไม่
รวมขึน้ ลิฟต์)- ช้ อปปิ้ งเมียงดง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี นาท่านสู่ ศู นย์ รวม
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้
เครื่องสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี เช่น
เลือกซื้อในราคาพิเศษ นาท่านย้อน
รอยละคร “PRINCESS HOURS” หรื อ เจ้ าหญิงวุ่นวาย
กับเจ้ าชายเย็นชา ทีพ่ ระราชวังเคียง
บ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอานาจ
ของพระเจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึง
กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอนพระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็ นที่วา่ ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ นึ คัน่ เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่า
ต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร์ อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดออกจากญี่ปนุ่
ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูง
หงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,
กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่นาท่านสู่ TRICK EYES
MUSEUMแกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรู ปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิด
สร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ
โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง โดยให้ความรู ้สึกมี
ส่วนร่ วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทาง
ต่างๆที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์พร้อมกับเข้าชมICE MUSEUM เมือง
น้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา
แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยว
อย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้าน
น้ าแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง! ได้เวลานาท่านสู่
NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้าน
ของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีท่าน
สามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลี
ได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้ารองเท้ากระเป๋ าเครื่ อง ประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ ลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และKRISPY
KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
คา่
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CO-OP RESIDENCE OR PAJU PICCASO HOTELหรื อเทียบเท่า
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วันที3่ 1 มีค SUPER MARKET - ดอนเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
นาท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้อ
สิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ ง
เกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
12.05 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพโดยสายการบิน Air Asia (XJ) เที่ยวบินที่XJ701บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
15.45 ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนาเนื้อ
ไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. คัมจาทัง ซุปรสเด็ด กระดูสนั หลังหมูตม้ จนเปื่ อยใส่ส่วนผสมที่เป็ นแบบเกาหลีแท้ๆ ผักนิดหน่อยต้มให้เปื่ อยก็จะได้เมนูร้อนๆ ไว้
ซดแบบ คัมจาทัง กันแล้ว (อาหาร SET MENU)
3. จาจังมยอน (จาจังเมียน) หมี่ดาเกาหลี Chajangmyun จาจังมยอน หรื อบะหมี่ดาเกาหลี ซอสถัว่ ดาที่เรี ยกว่าจาจัง และมยอน
หมายถึง เส้นบะหมี่ เป็ นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากจานหนึ่ง (อาหาร SET MENU)
4. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่
ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่ าย
มีวธิ ีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัด
ไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง
ที่เรี ยกว่า กักตุก(ี ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจู หรื อเหล้าดองโสม
6. บุฟเฟ่ ต์บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดตั
ู้ กรับประทานแบบไม่อ้ นั ทานได้
จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดั้งเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา เนื้อไก่
ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่ อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิต สูญเสี ย อวัยวะ สายตา
หรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง 1,000,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,
ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 4 USD ต่ อคนต่ อวัน
หรือ ท่ านละ 20,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
5.ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2
นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วี
ซ่า)

เงือ่ นไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ณวันที่ทาการจอง
2. ส่วนที่เหลือท่านละ 7,900 บาท ชาระก่อนเดินทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
บอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
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การยกเลิก
1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
2. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
3. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด

8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น

บริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณีทผี่ ู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้ าออกจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองทั้งในประเทศไทยและ
ต่ างประเทศ
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