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หมูบ่ า้ นฝรัง่ เศส - เกาะนามิ – วัดวาวูจองซาป้อมฮวาซอง
กิมจิ+สวมช ุดฮันบก- สวนสน ุกเอเวอร์แลนด์ - บล ูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้าน - Trick Eye Museum
เขานัมซาน – ช้อปป้ ิ ง - ตลาดดังเมียงดง ทงแดมุน
อลังการกับโชว์ Pang show
โดยสายการบินสายการบินเจจูแอร์ (7C)
แจกฟรีทก
ุ ทีน
่ ง่ ั !!! กระเป๋า GIFT SET

พิเศษสุด!!!ลิ้ มรสอาหารสไตล์เกาหลี BBQ เกาหลี
พ ักโรงแรมระด ับมาตรฐาน

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 3/4 เคาน์เตอร์ F
สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับหมายเหตุ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุก
แห่ งทั่วโลก อนุญาตให้ นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึน้ เครื่ องได้ ในปริมาณไม่ เกิน 100 มิลลิลิตร
/ ขวด / กระปุก / หลอด (รวมกันไม่ เกิน 1 ลิตร) การนาผลิตภัณฑ์ ของสดที่ทาจากสัตว์ ไม่ ว่าเนือ้ หมู เนือ้
วัว ผัก ผลไม้ สด ไม่ อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ อง
เสียค่ าปรั บ

วันที่สองของการเดินทาง

หมู่บ้านสไตล์ ฝรั่ งเศส โพรวองซ์ - เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา - ป้ อมฮวาซอง

00.55 น.
ออกเดินทางสู่สาธารณรั ฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 (ไม่ มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
08.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
( ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่ าไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิกาของท่ าน )
*** หลังจากผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว ***
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศ หมู่บ้าน
สไตล์ ฝรั่ งเศส ชมสีสนั บ้ านเรื อนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส
หมูบ่ ้ านที่เต็มสีสนั ระบายด้ วยสีลกู กวาดหวานๆ สีสนั สดใส ทาให้ ท่านรู้ สกึ
เหมือนได้ สมั ผัสประเทศฝรั่งเศสจริ งๆ
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เที่ยง รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี หรื อไก่ บาร์ บีควิ ผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ
บ่ าย

จากนันน
้ าท่านลงเรื อ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่าย
ทาละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทัว่ เอเชีย พร้ อมมีเวลาให้ ท่านได้ เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโร
แมนติค เปรี ยบประหนี่งดุจท่านเป็ นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว หรื อจะเลือกขี่จกั รยาน จากนันน
้ าท่านไปยัง วัดวาวูจอง
ซา ตังอยู
้ ่ที่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโดสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊ อกเป็ นวัดนิกายหินยาน ผู้ดแู ลวัดนี ้ชื่นชอบ
ประเทศไทยเป็ นพิเศษ ได้ เดินทางไปไหว้ พระที่เมืองไทยหลายครัง้ ร้ านของของเขาที่ระลึกปากทางเข้ าวัดมีพระและสิ่งละ
อันพันละน้ อยจากเมืองไทยมาขาย
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองซูวอน ท่านชม ป้ อมฮวาซอง ซึง่ เป็ นป้อม และกาแพงเมือง สร้ างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทาง
ยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบด้ วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนได้
ถูกทาลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี ้สร้ างขึ ้นโดยกษัตริ ย์ซอนโจ
กษัตริ ย์ องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็ นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึง่
ถูกใส่ร้ายจากราชสานักและถูกขังจนสิ ้นพระชนม์ ปั จจุบนั ป้อมนี ้ได้ รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้ เป็ น มรดกโลก

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู คล้ ายสุกี ้หม้ อไฟของญี่ปนุ่ โดยนาเครื่ องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลาก
ชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ ง เบคอนหมูที่จดั เตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้ สวยงามในหม้ อ เวลาทานเติมน ้าซุปชาบูปรุ งรสแล้ วต้ มให้
เดือด แล้ วนาอูด้งสดลงต้ ม สามารถรับประทานเป็ นอูด้งร้ อนและทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน ๆ น ้าจิ ้มซีอิ๊ว เกาหลี และเครื่ อง
เคียงต่าง ๆ
จากนัน้ นาท่ านเข้ าที่พัก YONG IN RIVER HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

สถาบันสอนทากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - ตลาดทงแดมุน

รั บประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ Kimji School หรื อ สถาบันสอนทากิมจิ ชมวิธีการทากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ ได้ นาน และป็ น
อาหารที่ขึ ้นโต๊ ะชาวเกาหลีทกุ มื ้อ ปั จจุบนั กิมจิเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย เพราะประกอบด้ วยแบคทีเรี ย
ที่เป็ นประโยชน์ในการย่อยอาหารและ ป้องกันโรค ให้ ท่านได้ ทดลองทากิมจิด้วยตัวท่านเอง และ
สามารถนากลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้ วยการใส่ชุดประจาชาติของ
เกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรื อ คาลบี ้ เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรู้ จกั กันดีทวั่ โลก
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บ่ าย

ค่า

จากนันท่
้ านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ซงึ่ ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขาขอ
เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์ ซึง่ เป็ นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ ้นจากความรักระหว่าง
สิงโตผู้เป็ นพ่อและเสือผู้เป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ่ รกในโลก ชมความน่ารักของหมีตา่ งๆซึง่ พนักงานขับรถ
ซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทายและเล่นกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด
พร้ อมทังบรรยากาศหนาวๆ
้
โรแมนติคๆ

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ บุฟเฟต์ บาบีควิ ปิ ้ งย่ างคาลบีสไตล์ เกาหลี กับ เนื ้อสัตว์ ! เนื ้อหมู เนื ้อ
วัว ข้ าวสวยและน ้าซุป
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งโซล จากนันน
้ าท่านเดินทางสูย่ ่านศูนย์การค้ าแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่อไดว่าใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ทงเดมุน ซึง่
ตังอยู
้ ่บริ เวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี ้อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ-สตรี
รองเท้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัวถุงน่องถุงเท้ าผ้ าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ
บรรยากาศการช้ อปปิ ง้ สินค้ าในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริ ง
จากนัน้ นาท่ านเข้ าที่พัก RICH DIAMOND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ส่ ีของการเดินทาง

ทาเนียบของประธานาธิบดี – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน- ศูนย์ โสม –
คอสเมติก – ดิวตีฟ้ รี - เมียงดง-ปั งโชว์

เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม บลูเฮาส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่ างรถแล่ นผ่ านไม่ อนุ ญาตให้ ถ่ายภาพหรื อวีดีโอ ใดๆ
ทัง้ สิน้ ) แวะถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย์ นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ และชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพุ ซึง่ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของ
กรุ งโซล จากนันเข้
้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน รับทราบประวัตคิ วามเป็ นมาของคนเกาหลีตงแต่
ั ้ ยคุ
โบราณผ่านทางห้ องแสดงหุ่นจาลอง จากนันชม
้ พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวัง
ไม้ โบราณที่เก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 หรื อในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายใน
พระราชวังแห่งนี ้มีหมูพ่ ระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถกู ทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปนุ่ เข้ า
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มาบุกยึดครอง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์ ปั จจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมูพ่ ระที่
นัง่ ที่เคยถูกทาลายขึ ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคูก่ บั พลับพลากลางน ้าเคียงเฮวรู ที่ซงึ่ เคยเป็ น ท้ องพระโรงออกงาน
สโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง นาท่านชม ศูนย์ โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคา
ถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพร
เกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเก นามู ) สมุนไพรบารุ งตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ค่าสูงและหา
ยาก ซึง่ ผ่านการวิจยั มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบารุ งตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้ นฮ็อดเกและผสมส่วน
แกนกลางของโสมบริ สทุ ธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนยอดเขาซึง่ ปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้ นฮ็อดเก
ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ สที อง มีรสชาติเปรี ย้ ว ซึง่ บารุ งตับ ม้ าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้ อนใน กระหายน ้า
อาการอาเจียน และท้ องผูก ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ยืนยันว่า เมล็ดต้ น
ฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึง่ สามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้ นเลือด ซึง่ ลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทาลาย
ตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ อีกทังยั
้ งขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็ นผลเสียกับตับ ฉะนันเมล็
้ ดต้ นฮ็
อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน
เที่ยง รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ ต๋ ุนโสม เป็ นอาหารบารุ งสุขภาพต้ นตารี บชาววัง
บ่ าย จากนันน
้ าท่าน เลือกซื ้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ@ศูนย์ เวชสาอางค์ เครื่ องสาอางค์ จากนันน
้ าท่าน ผ่ าน
จัตุรัสคังฮวามุน GWANGHWAMUN SQUARE จุดเที่ยวแห่งใหม่สดุ ชิลของชาวเมือง ซึง่ ที่นี่เคย เป็ นสถานที่ที่ใช้ ในการ
จัดงาน SEOUL SNOW JAM และFIS SNOWBORD WORLD CUP BIG AIR เป็ นการแข่งขันสโนว์บอร์ ดที่ รับการ
รับรองจาก FIS ให้ เป็ นหนึง่ ในสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลก รวมถึงสถานที่ถ่ายทาซีรีย์เรื่ องดัง IRIS โดยทางสานักว่า
การกรุ งโซลมุง่ หวังที่จะให้ จตั รุ ัสคังฮวามุนแห่งนี ้เป็ น แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโซล และที่นี่ยงั เป็ นสถานที่สาหรับใช้ เคาท์
ดาวน์ของชาวเกาหลีใต้ อีกด้ วย จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน เมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าว
ล ้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่
แบบอินเทร์ น เครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีก
รู ปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนใน
แต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื ้อหาสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย หรื อจะลองนัง่ ดื่มกาแฟในคอฟฟี่ ช้
อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้ เช่นกัน
ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู Jim Dak ไก่พะโล้
หลังอาหารค่า นาทุกท่ าน ชม Pang Show เป็ นการแสดงโชว์ ทาขนมปั งสดๆบนเวที พร้ อมลีลาการทาขนมปั ง
ของลูกมือสุด กวนที่ไม่ เหมือนใคร และไม่ มีใครเหมือน และความสนุกสนาน แก่ ทุกท่ านระหว่ างรอขนมปั งที่
ทากับมือท่ านเอง นาท่ านล่ องเรื อชมวิวพร้ อมการแสดงบนเรื อในแม่ นา้ ฮัน www.pangshow.co.kr
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จากนัน้ นาท่ านเข้ าที่พัก RICH DIAMOND HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง

โรงงานพลอยสีม่วง –Red Pine- Trick Eye Museum - นัมซานทาวเวอร์
ซุปเปอร์ – กรุงเทพ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรื อ Amethyst แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมี
ตังแต่
้ สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจพลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
จากนันเดิ
้ นทางสู่ Trick Eye Museum เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นการแสดง “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ ท่านได้ ตื่น
ตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและ
หลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรู ปแบบใหม่ เป็ นความคิดสร้ างสันและ
จินตนาการของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติเหมือน
จริ ง แกลอรี่ นี ้ เป็ นงานที่เรี ยกว่า Trick of the Eye เป็ นงานที่ดลู วงตา คล้ ายจริ ง ซึง่ แต่ละภาพเป็ นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมาก
และถือได้ วา่ เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวแดนโสมแห่งใหม่
เที่ยง รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้ าวยาเกาหลี + ซุป
นาท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็ นที่ตงั ้ Seoul Tower “ซี่งเชื่อกันว่ าถ้ าใครขึน้ มาคล้ องกุญแจที่
หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิง้ ไป คู่รักคู่นัน้ จะไม่ มีใครมาพรากจากกันได้ ช่ วั นิรันดร์ ” ( ไม่ รวมค่ าลิฟต์ )
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน ซึง่ ท่านสามารถเลือก
ซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้มหมู
ย่างเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสมสาเร็ จรู ปผลไม้ ในราคาพิเศษ นาทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
20.05 น.เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน เจจูแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 7C2203
23.59 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************
กาหนดการเดินทางอาจสลับปรั บเปลี่ยนได้ และบริษัทฯไม่ รับผิดชอบต่ อความล่ าช้ าหรื อบริการที่บกพร่ อง
ของสายการบิน

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
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ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทัง้ ประเทศไทยและเกาหลี อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ นื ๆ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการ
เหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัทนัน้ ๆ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

2-6,3-7,6-10,7-11,812,9-13,10-14,1115,12-16,14-18,1519,16-20,18-22,1923,20-24,23-27,2428,25-29,26-30ก.ย
,27ก.ย-01ต.ค 58

ผู้ใหญ่ (2 ท่ าน/ห้ อง)

15,900

เด็กอายุต่ากว่ า 11 ปี พักร่ วมกับผู้ใหญ่ (2+1)
เสริมเตียง
ไม่ เสริมเตียง

15,900

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

15,900 4,900

* จานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป *
ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรั บขึน้ ของภาษีนา้ มันหรื อภาษีใด ๆ จากสายการบิน
อัตราค่ าบริ การรวม ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด กรุ งเทพฯ – โซล – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมูค่ ณะ พร้ อมที่พกั 3 คืน (ห้ องละ
2-3 ท่าน) ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งและค่าภาษี น ้ามันของสายการบิน + อาหารเช้ า กลางวัน และเย็นหรื อค่า + บัตรเข้ าชมสถานที่ +
ค่ารถนาเที่ยว + ค่าผู้นาทัวร์ (มัคคุเทศก์) อานวยความสะดวก + ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 15 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ ้น) + ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ากว่า 15 ปี หรื ออายุ 75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายุเกิน 85 ปี ไม่ค้ มุ ครอง ไม่ค้ มุ ครองโรคประจาตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย)
ราคาค่ าบริการไม่ รวม ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสือ
เดินทาง ค่าซักรี ด ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ 25,000 วอนตลอดทริป ค่าสัมภาระที่เกินชิ ้นหรื อน ้าหนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.) ค่าวีซา่ พาสปอร์ ตต่างด้ าว ค่าภาษี การบริ การ 3% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
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เงื่อนไขในการจอง ชาระยอดเต็ม หลังจากที่ได้ รับยืนยันการจองพร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางและ
ชาระส่ วนที่เหลือก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันล่ วงหน้ า (การชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้ วยสาเหตุ
ใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง 1) การยกเลิกการจองนัน้ จะต้ องแฟ็ กซ์แจ้ งยกเลิกการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการก่อนการเดินทาง
หรื อก่อนหน้ านัน้ โดยจะยึดเงินมัดจา 5,000 บาท เพราะทางผู้จดั ต้ องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ 2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท 3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-24
วัน - เก็บค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ 4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100%
เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไป
ด้ วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มต้ นการทางาน)
3. กรณีที่ท่านเป็ นเจ้ าของกิจการกรุ ณาจัดเตรี ยมสาเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้ อมเซนต์รับรองสาเนาให้ ถกู ต้ อง
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั
5. กรณีเป็ นนักเรี ยน, นักศึกษา กรุ ณาเตรี ยมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
ไม่ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา ต้ องจัดเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 5.1 หนังสือรับรองการทางานของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ 5.2 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรื อมารดาย้ อนหลัง 6 เดือนจนถึงปั จจุบนั 5.3 สาเนาสูติบตั ร
หมายเหตุ
1) ผู้จดั มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของ
สายการบิน
2) ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ถงึ 15 ท่านผู้ใหญ่ และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรื อการ
ปรับขึ ้นของภาษี น ้ามันหรื อภาษี ใดๆ จากสายการบิน
4) หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ ใช้ บริ การตามที่จองระบุเอาไว้ หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ
ไม่เที่ยว บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จดั หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทา
ร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
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6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ ผู้จดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า แต่จะ
ไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
8) ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
*** กรุ ณาเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมนีเ้ พื่อประโยชน์ ในการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีของท่ าน ***
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