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่ ่น
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เดินทาง :
4-8, 5-9, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 มิ.ย.
2-6, 3-7, 9-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ก.ค.
6-10, 7-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27-31, 28 ส.ค. – 1 ก.ย.
3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 ก.ย.

ราคาท่ านละ 22,900 บาท
ราคาท่ านละ 22,900 บาท
ราคาท่ านละ 22,900 บาท
ราคาท่ านละ 22,900 บาท

วันเข้ าพรรษา ** 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 2558 ** ราคาท่ านละ 23,900 บาท
วันเข้ าพรรษา ** 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2558 ** ราคาท่ านละ 22,900 บาท
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วันแรก

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

20.00น.

คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบิน KOREAN AIR (KE) มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

อินชอน –La Provence Village – Paju Premium Outlet –One Mount Snowpark-เกาะนามิ

00.10. น.

เหิรฟ้า สูก่ รุงโซล โดยสายการบินKOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE658 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่ โมง)
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่La Provence Villageพาท่านชมบรรยากาศหมูบ่ ้ านสไตล์ ฝรั่งเศส ชมสีสนั บ้ านเรื อนที่เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ใน ฝรั่งเศส หมูบ่ ้ านที่เต็ม สีสนั ระบายด้ วยสีลกู กวาดหวานๆ สีสนั สดใส ทาให้ ทา่ น
รู้สกึ เหมือนได้ สมั ผัสประเทศ ฝรั่งเศสจริงๆ นาท่านช้ อปปิ ง้ Paju Premium Outletแห่งใหม่และใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี
ซึง่ มีร้านค้ าหลากหลายหว่า 165 ร้ านค้ าและมีสินค้ า Brand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel,
DKNY, Guess, Escada จากนันน
้ าท่านสูย่ ้ อนวัยเด็กกับ One MountSnowParkตังอยู
้ ท่ ี่เมือง Goyangภายใน
ฮอลล์แบ่งเป็ น 2 โซนหลัก คือ
Water Park และ Snow Park
เปิ ดตัวต้ นเดือนพฤษภาคม 2556 ที่
ผ่านภายในมาเนรมิตทุกพื ้นที่ไป
เต็มไปด้ วยหิมะ ลานน ้าแข็ง และ
ความเย็นแบบติดลบ เป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาฉากในเรื่ อง Full House (Thai)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) บริ การทัคคาลบี หรื อไก่ บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของ
เมื องชุนชอน โดยนาไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ าต้ น กระเทียม ตกหรื อข้ าวปั น้ และซอสมาผัดรวมกันบน
กระทะแบนดาคลุกเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง
เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี
Winter Love Song อันโด่งดังไปทัว่ เอเชีย พร้ อมมีเวลาให้ ทา่ นได้ เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมน
ติค เปรี ยบประหนี่งดุจท่านเป็ นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3) บริ การ OSAM หรื อ หมูและปลาหมึกผัดนา้ คลุกคลิกเนื ้อหมู

07.40น.

เที่ยง

เย็น

และปลาหมึกย่างบาร์ บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้ อย โดยการนาบาร์ บีควิ หมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่ งวงกลมพร้ อมน ้าซุปปรุงรส
ค่า

นาท่ านสู่ BENIKAE RIO HOTEL / RITZ HOTEL หรือเทียบเท่ า (พักซูวอน 1คืน)
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วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

วัดวาวูจองซา –โรงเรี ยนสอนทากิมจิ + ใส่ ชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –
N TOWER(ไม่ รวมลิฟต์ ) - ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 4)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด นาท่านไหว้ พระ ณ วัดวาวู จองซา (Waujeongsa Temple)ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ใน วัดนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้ าในการ
รวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ ้น โดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุ คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ ามีความสูง 8 เมตรตังอยู
้ ่ที่หน้ าประตูทางเข้ าวัดและได้ รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้
เป็ นรู ปสลักที่ทาจากไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนันภายในวั
้
ด ยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้ างจากไม้
สนจีนที่นามาจากอินเดียจากนัน้ นาท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรื อ สถาบันสอนทากิมจิชมวิธีการทากิมจิ ผักดองที่
สามารถเก็บไว้ ได้ นานและเป็ นอาหารที่ขึ ้นโต๊ ะชาวเกาหลีทุกมื ้อปั จจุบนั กิมจิเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย เพราะประกอบด้ วย
แบคทีเรี ยที่เป็ นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให้ ท่านได้ ทดลองทากิม จิด้วยตัวท่านเองและสามารถนา
กลับมาเป็ นของฝาก
พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้ วยการใส่ ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)หมูย่างเกาหลี หรื อคาลบี ้ เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ าว
สวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด น ้าจิม้ เต้ าเจีย้ ว และนา้ ซุปสาหร่ าย รับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของไทย พืน้ เมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม
เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด น ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของ
ไทย)จากนันท่
้ านเดินทางสู่เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ซงึ่ ตังอยู
้ ท่ ่ามกลางหุบเขา
ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ทา่ นจะได้ พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็ นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ ้นจากความรักระหว่าง
สิงโตผู้เป็ นพ่อและเสือผู้เป็ นแม่นับเป็ นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่ งพนักงานขับรถ
ซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด พร้ อม
ทัง้ บรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆจากนัน้ นาท่านสู่หอคอยกรุ งโซลN Tower (ไม่ รวมค่ าลิฟ ต์ ) ซึ่งอยู่บริ เวณเนิน
เขานัมซานซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊
จอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ ผ้ รู ักชาติอนั ชุงกุนนอกจากนี ้โซลทาวเวอร์ ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทา
ละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่ อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรู ปคูห่ อคอยตามอัธยาศัยหรื อ
คล้ องกุญแจคูร่ ัก
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เย็น

วันทีส่ ่ี
เช้ า

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)บริ การ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุกีส้ ไตล์เกาหลีบนหม้ อไฟร้ อนๆ
ประกอบด้ วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้ อมน ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบูชาบู
พร้ อมข้ าวสวยเสริ์ ฟ พร้ อม ข้ าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนาเอาข้ าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม
สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึง่ ก็จะได้ รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูย่ ่านศูนย์การค้ าแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่อได้ วา่ ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียทงแดมุนซึง่ ตังอยู
้ ่บริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี ้อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี รองเท้ าบุรุษสตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัวถุงน่องถุงเท้ าผ้ าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศ
การช้ อปปิ ง้ สินค้ าในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริง
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BENIKEA SEOUL HOTEL / BENIKEA CS HOTEL หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ โสม– บลูเฮาส์ –พระราชวังเคียงบ๊ อค – ศูนย์ เครื่ องสาอาง – DUTY FREE –
คลองชองเกชอน- โรงงานสาหร่ าย - ช้ อปปิ้ งเมียนดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 7)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ศูนย์ โสมรั ฐบาลซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซงึ่ ถือ ว่าเป็ นโสมที่
มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนันน
้ าชม บลูเฮาส์ ทาเนียบ
ของประธานาธิบดี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรื อวีดีโอใดๆทังสิ
้ ้น) แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย์
นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพุ ซึง่ นับเป็ น
จุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุงโซล จากนันชม
้ พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้ โบราณที่เก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้น
ใน ค.ศ. 1394 หรื อในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถกู ทาลายไป
มากในสมัยที่ญี่ปนุ่ เข้ ามาบุกยึดครอง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบนั
ได้ มีการก่อสร้ างหมูพ่ ระที่นงั่ ที่เคยถูกทาลายขึ ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคูก่ บั พลับพลากลางน ้าเคียงเฮวรู ที่ซงึ่
เคยเป็ นท้ องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มือ้ ที่ 8) บริการท่านด้ วย เมนู Samgyetangหรื อเมนูไก่ ต๋ นุ โสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม
พริกไทยดา และเกลือ)จากนันน
้ าท่านสู่ Cosmetic Shopเป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสาอางของเกาหลี อาทิเช่น
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ ามาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื ้อได้
ตามอัธยาศัยชม จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือก
ซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ าเครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯมีเวลาพาท่านเดินชม
คลองชองเกชอนซึง่ เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนั ได้ มี
การพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ ทาให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทังสองฝั
้
่งคลอง
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมโรงงานสาหร่ ายเป็ นของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติ
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อไปเป็ นของฝาก จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน เมียงดงหรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการ
ทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลา้ นาสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบอินเทรน เครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียง
ดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวัน

ค่า
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มือ้ ที่ 9)บุฟเฟต์ บาบีคิวเกาหลี หมู เนือ้ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่ อัน้
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BENIKEA SEOUL HOTEL / BENIKEA CS HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า ศูนย์ สมุนไพร –RED PINE–ช้ อปปิ้ งถนนฮงอิก-ซุปเปอร์ ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน กรุ งเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 10)
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุนไพรฮอกเกนามู ซึง่ เป็ นสมุนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึงสถาบัน
ต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการบารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่ จะเป็ นสมุนไพรที่หาได้ ยากในปัจจุบนั
ท่านจะได้ ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี ้มีคณ
ุ ค่าเพียงใดต่อโลกใบนี ้ ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วย
ดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร
และยาแล้ วนาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดงหรื อ REDPINE ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซงึ่ จะใช้
ต้ นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมา
เป็ นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็ นน ้ามันสนเข็ม
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19.15น.
23.25น.

แดงได้ 1 แคปซูล ต้ องใช้ ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน ้ามันสนนี ้
สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้ นเลือดได้ เป็ นอย่างดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เมนูจิมดัก เป็ นไก่ ผัดกับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
เสริฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
จากนัน้ นาท่ านช้ อปปิ ้ ง ย่ านฮงแด HONGDAE อยูใ่ กล้ กบั มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้ วยหนุม่ สาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนที่สามารถเดินช้ อปปิ ง้ ในร้ านเสื ้อสวยสุด
อาร์ ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรี ท สไตล์ จากแฟชัน่ นิสต้ าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ ตี ้ที่ chic สุดใน
โซลจากนันเตรี
้ ยมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื ้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1)สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ ตหินซีเรี ยล
ช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม
เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี ้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ KE659 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ................................

ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่ านละ 25,000 วอน /ท่ าน
*** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นีเ้ นื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ
และสถานการณ์ ในการเดินทางขณะนัน้ แต่ จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ ของ
หมู่คณะเป็ นสาคัญ โดยไม่ ทาให้ มาตรฐานของการบริการลดน้ อยลง

ราคาทัวร์ นี้รวม
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด ไปกลับพร้ อมกรุ๊ป / น ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื ้อตามรายการระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้ อมหัวหน้ าทัวร์ ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
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อัตรานี้ไม่ รวม
-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 25,000 วอน /ท่าน
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ เป็ นต้ น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อชาวต่างชาติ

หมายเหตุ
-

-

-

-

จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่า 15 ท่านขึ ้นไป
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

เงื่อนไขการสารองทีน่ ่ัง
-

กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่น่ ัง)

สาหรั บเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
-

ชาระค่ าทัวร์ ทัง้ หมดก่ อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 21 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทังหมด
้
ยกเลิกล่วงหน้ า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกล่วงหน้ า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบตั เิ หตุ หรื อ เจ็บป่ วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรื อ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรั บผู้เดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1.

2.

3.

4.

ผู้เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษติด
ตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรี ยมบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
ใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัว ไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบาง
กรณี
กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ ามี) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
กรณีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้ า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรื อการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ ืนๆ
ทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัท

** พาสปอร์ ตควรมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
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