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ตามรอยซีรีย์ กัปตันยูชีจิน
พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน

กาหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน ราคาเพียง

12,900 บาท

 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR





พร้อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซู วอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
โปรแกรมใหม่แกะกล่องตามรอยซี รียส์ ุ ดฟิ น เยือนชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ DMZ CAMP / หอสั งเกตุการณ์ โอดูซาน / ถา้ ควางเมียง / หมูบ้านเทพนิยาย / DALKOM
COFFEE / สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ / พระราชวังด็อกซู กุง / TRICK EYE MUSEUM + LOVE MUSEUM
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นเมียงดง ไชน่าทาวน์ ฮงอิค
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วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯรอต้อนรับและ
อานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง ค่ ายสนับสนุน DMZ เมืองพาจู – หอสั งเกตการณ์โอดูซาน – พิพธิ ภัณฑ์ ถา้ ควังเมียง – หมู่บ้านเทพนิยาย –
ไชน่ าทาวน์ – DAL.KOMM COFEE
01.00 บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
08.00 เดิ นทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ใต้ หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุ ณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ PAJU DMZ CAMP นาท่านชมสถานที่แรกที่ใช้ในการถ่ายทาซี รีส์เกาหลี “Descendants of the Sun” นัน่ ก็คือ
ที่ Camp Greaves DMZ Experience Center ฐานทัพของกับตันยู
นาท่านเดินทางสู่ หอสั งเกตการณ์ โอดูซาน หอแห่งนี้กล้องส่ องทางไกลกาลังแรงสู งเพื่อจะได้เห็นเกาหลีเหนื อได้ มีนิทรรศการ
แสดงปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ในเกาหลีเหนือ เสื้ อผ้า และห้องสาหรับจาหน่ายสิ นค้าของเกาหลีเหนื อด้วย
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ ถา้ ควังเมียง เป็ นเหมืองถ่านหิ นเก่าในสมัยที่เกาหลีอยูใ่ ต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่ งถูกนามารี โนเวท
ใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็ นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ าใหม่โดยประดับประดาไปด้วย
แสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้ าตกภายในถ้ า รวมทั้งห้องโถงสาหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะนัง่ ชมกันใน
ถ้ าด้วย ทาให้ที่นี่กลายเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดนทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บา้ นที่แสนธรรมดา
ให้กลายเป็ นหมู่บา้ นแห่งเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้ นแห่งนี้ เช่น ปี เตอร์
แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไป
ทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุ มชนของชาวจีนที่ถือกาเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ใน
อดีตนับเป็ นพื้นที่สาคัญในการขนส่ งและค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี้ ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยูเ่ ป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อ
รุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาส
ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินขอนไชน่าทาวน์แห่งนี้
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นาท่ านช็ อปปิ้ ง ณ Songdo Central Park เป็ นการสร้ างขึ้ นมาใหม่ ท้ งั เมื อง ไม่ ว่าจะเป็ นคอนโด ส านัก งาน
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจยั และสนามกี ฬา ในย่านนี้ เราจะมาตามรอยซี รียเ์ รื่ องดัง Descendants of the sun ณ ร้านกาแฟ
DAL.KOMM COFEE (ไม่ รวมค่ าเครื่ องดื่ ม และขนมหวาน) ซึ่ งเป็ นฉากที่ ห มอคังและกัป ตันยู ได้ม าที่ ร้านกาแฟและยุติ
ความสัมพันธ์กนั ก่อนที่กปั ตันยูไปบฏิบตั ิภาระกิจที่อิรัก
ค่า
รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม LOTTE WORLD (รวมบัตร) – โซลทาวเวอร์ – COSMETIC SHOP – ชมโชว์ NANTA SHOW –
ช็อปปิ้ งย่านอินซาดง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เริ่ มต้นด้วยความสนุ กสุ ดยอดกับ 5 สิ่ งที่
ไม่ควรพลาดเริ่ มด้วย PHARAOH’S FURY ตื่นเต้นเล้าใจกับการล่องแก่งพิชิตฟาร์ โร แห่ งอียิปต์, ADLANTIC ADVENTURE
นัง่ รถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เก้าอี้หมุนเหาะด้วยความเร็ ว 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ด้วยความสู งกว่า 70 เมตร
เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดที่เฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจและตื่นตากับ
เลเซอร์ โชว์ การแสดงที่นาทุกท่านไปสู่ ดินแดนแห่งกาแล็กซี ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบัตรFREE PASSเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิ ดไม่
จากัด จานวนครั้ ง ที่ MAGIC LAND ที่ มี เครื่ อ งเล่ น หลากหลาย ไม่ ว่า จะเป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE
DROP และอื่นๆ อีกมากมาย หรื อท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่น ICE SKATING บนลานน้ าแข็งขนาดใหญ่
นาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลี ดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่ ง
เดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่ านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัส ความน่ ารั กของวัยรุ่ นเกาหลี นิ ยมมา
คล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่ น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้
เลือกซื้ อในราคาพิเศษ นาท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง หากอยากสัมผัสวัฒนธรรมประเพณี แบบเกาหลีในใจกลางเมือง เชิญเยีย่ ม
ชมอินซาดง ที่ซ่ ึ งมีท้ งั ห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่ องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุ โบราณ ภัตตาคารและร้านน้ าชา
ตามแบบเกาหลี นับเป็ นสถานที่สาหรับนักท่องเที่ ยวที่ตอ้ งการพบกับวัฒนธรรมเกาหลี แบบดั้งเดิ ม นอกจากนี้ แถบนี้ ยงั เป็ น
แหล่งวัตถุ โบราณ ทั้งภาพเขียนเก่ าแก่ งานเครื่ องปั้ นดิ นเผางานกระดาษ และเครื่ องเรื อนเก่า มี อยู่ที่นี่ท้ งั หมด ห้องแสดงงาน
ศิลปะในช่ วงราว ๆจากนั้นชมสุ ดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่ า ฮา ตะหลิวปลิ ว การแสดงที่ไม่ใช้คาพูด ซึ่ ง
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ผสมผสานดนตรี ด้ งั เดิ มของเกาหลี อย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็ นละคร เป็ นโชว์แรกของ
เอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New York มาแล้ว
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั INTERCITY HOTEL OR SKYCITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ศู นย์โสมรัฐบาล – นา้ มันสน – พระราชวังถ็อกซู กงุ – DUTY FREE – ช็อปปิ้ งย่านเมียงดง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
โสมคุ ณภาพและราคาถู กกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลี ถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
และ นาท่านเดิ นทางสู่ RED PINE เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ สกัดจากน้ ามันสน ที่ มีสรรคุ ณช่ วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ ม
อาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนาท่านเข้าชมพระราชวังชางด๊ อกกุง (Changdeokgung)เป็ นพระราชวังที่สวยงามและ
ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ เกาหลีที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริ ยจ์ นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวังแห่ งนี้ มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวงสร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้
เป็ นที่ ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์จนถึ งพระเจ้าชุ นจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุ ดท้ายของ
ราชวงศ์ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้ เอาไว้อย่างดีที่สุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชมแหล่ งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,
กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่
ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สิ นค้ า จากแบรนด์ เกาหลี โ ดยเฉพาะ เครื่ องส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมี ร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้ มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกื อบฟุ ตได้ที่น้ ี
และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
ค่า
อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อไม่ รบกวนเวลาช็อปปิ้ งของท่าน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั INTERCITY HOTEL OR SKYCITY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันทีห่ ้ า ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศู นย์ พลอยอเมทิส – TRICK EYE + LOVE MUSEUM –
ช็อปปิ้ งย่ านฮงอิค – ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนือ
น้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้
แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนาท่านเลื อกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ น
พลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึ งสี ม่วงเข้ม มีเสน่ ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ จากนั้นนาท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่ งภาพ” แนวคิดรู ปแบบใหม่ เพื่อ
ต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพกระตุ น้ ความเคลื่ อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง โดยให้ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมกับภาพถ่าย
นั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่ง
เหมือนจริ งในเหตุการณ์ พร้ อมกับเข้าชม LOVE MUSEUM และต่อด้วย ช็ อปปิ้ งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยู่ลอ้ มรอบไปด้วย
มหาวิทยาลัยชื่ อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่ นเสื้ อผ้าที่ออกแบบโดยดี
ไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์
ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่
น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้ อ บางทีอาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ได้เวลา
นาท่านสู่ สนามบิ นอิ นชอน นาท่านสู่ สนามบิ นอิ นชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงิ นวอนที่ ร้านค้าสนามบิ น SUPER
MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลือก ซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิ น เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อู
ด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.35 เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.40 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

ท่ านละ

2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 17- 21 /
22-26 / 24-28 / 25-29 มิถุนายน /
29-3 / 30-4 กรกฏาคม 2559

12,900 บาท

พักเดี่ยวเพิม่

5,900 บาท

เมนูอาหาร
1. HANJEONSIK เป็ นมื้อเต็มโต๊ะที่จดั อาหารมาเป็ นชุด จุดกาเนิดอยูท่ ี่ในวังหรื อบ้านของเหล่าขุนนางผูม้ ีอนั จะกิน ปกติจะ
เริ่ มต้นเสิ ร์ฟจานเรี ยกนาย่อยเป็ นของเย็น ตามด้วยพวกข้าวต้มหรื อโจ๊ก ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่ งมีท้ งั ของต้ม ของทอด
ของย่าง ของนึงหรื อของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิ ดท้ายด้วยเครื่ องดื่มของหวานพื้น เมืองอย่าง ชิ เค
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้ อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้นอู
ด้งซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดย
นาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้ม
เต้าเจี้ยวและน้ าซุ ปสาหร่ าย มีวธิ ี การรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรส
เผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายใน
ตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ
6. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟู้ดตักรับประทานแบบไม่
อั้น ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สูญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 6 USD ต่อคนต่ อ
วัน หรื อ ท่ านละ 30,000 วอน หรื อ 900 บาท ต่ อท่ านตลอดทั้งท
ริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
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 วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offytourtook

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการ
คืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษ ทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย
การบิน รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่มเข้ามาช่ วง
วันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไปโดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับ ผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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