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โดยสายการบินทีเวย์ (TWAY)

วันที่แรกของการเดินทาง
21.30 น

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน เกาหลีใต้

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู5-6 สารการบิน T’WAY AIRLINE
เคาเตอร์ M เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอานวยความสะดวกในการเช็ค สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบ
ใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่ รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

วันที่สองของการเดินทาง
01.40 น.
08.55 น.

อินชอน –หมู่บา้ นเทพนิยาย- เกาะนามิ -วัดวาวูจองซา
(-/กลางวัน/ค ่า)

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยเที่ยวบินที่ TW102 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็วขึน้ 2 ชั่ วโมง เพื่อให้ ตรงกับ
เวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านเทพ
นิ ย าย หรื อ DONGWHA MAEUNL ได้ถู ก เนรมิ ต ร และตกแต่ ง ให้ ห มู่ บ ้า นที่ แสนธรรมดาให้ ก ลายเป็ น
หมู่บา้ นแห่ งเทพนิ ยาย โดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้ นแห่งนี้ เช่น ปี
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กลางวัน ร

ค่า

เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการด้ วยเมนู ทัคคาลบี (1) หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่ง
เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละคร “เพลงรักในสายลมหนาวหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีเกาะนามิมี
รู ปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคารา
วะสุ สานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้าเพื่อสุ ขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น
เกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้มองดูพนั ธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวางและให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจ จากนั้นนาท่านไปยัง
วัดวาวูจองซา ตั้งอยูท่ ี่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโดสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อกเป็ นวัดนิกาย
หิ นยาน ผูด้ ูแลวัดนี้ชื่นชอบประเทศไทยเป็ นพิเศษ ได้เดินทางไปไหว้พระที่เมืองไทยหลายครั้ง ร้านของของ
เขาที่ระลึกปากทางเข้าวัดมีพระและสิ่ งละอันพันละน้อยจากเมืองไทยมาขาย
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่ านด้ วยเมนูชาบู ชาบู สุ กสี้ ไตล์ เกาหลีบน หม้ อไฟ
ร้ อน ประกอบด้ วย หมู สไลด์ เห็ดส ด ผักสดต่ าง น้าซุ ป และเส้ นอุด้งซึ่ งขาดไม่ ได้ ใน การทานชาบู พร้ อม
ด้ วยข้ าวสวยและเครื่ องเคียงหลากหลาย

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั REVE HOTEL SUWON หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

กิมจิแลนด์ –เอเวอร์แลนด์- ทงแดมุน
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่าน “เรียนการทากิมจิ ” เรี ยนรู ้ การทากิ มจังกิ มจิ จัดว่า เป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะสาหรับอาหารเกาหลี
ทุ กมื้ อทาน คู่ กบั ข้าวสวยร้ อน ๆ กิ ม จิ เป็ นอาหารประเภทหมัก ดอง ที่ มี คุณ ค่ าทางอาหารสู งชนิ ดหนึ่ งมี
รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และ พิเศษสุ ด!! เก็บ ภาพความประทับใจกับ การสวมใส่ ชุ ดฮั นบก ชุ ดประจาชาติ
เกาหลีฟรี !!
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เทีย่ ง

บ่ าย

เย็น

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู (4)บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลื อกสรรทั้ง
เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟู้ดตักรับประทานแบบไม่อ้ นั ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ
และอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเกาหลีให้เวลาท่านเพลิดเพลิ น
และสนุ กสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train
พร้ อมด้วยบัตรเครื่ องเล่ นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่ จากัดรอบเล่ นได้ทุ กอย่าง) รื่ นรมย์และเก็ บ
ภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิ มะต่อด้วยนัง่ รถบัสท่องป่ า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสื อกับสิ งโต หนึ่งเดียวใน
โลกได้ที่นี่ท่านจะพบว่าเสื อและสิ งโตก็สามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ขพบความน่ารักของหมีแสนรู ้ที่จะ
มาแสดงท่าทางต่างๆที่ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ ระลึ กต่างๆ มากมาย
ของเอเวอร์แลนด์

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนู พุลโกกิ หมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่
นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิ ดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่น
หอมน่าลิ้มลอง
จากนั้นพาท่านเดิ นชมสี สันและวิถีการค้าแบบพื้นเมื องที่ “ทงแดมุ น” หรื อ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้า
มากกว่า 10,000 ร้านค้าแหล่งรวมแฟชัน่ จาหน่ายเสื้ อผ้า สาเร็ จรู ปแบบเกาหลี เครื่ องประดับรองเท้าประเภท
ต่างๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่ องกีฬา เป็ นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่ งและปลีกตามตึก
นาท่านเข้ าทีพ่ กั INTER CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง

ศูนย์โสม-สมุนไพร-เครื่องสาอางค์ – พระราชวังชางด็อกกง-ดิวตี้ ฟรีคลองชองเกชอน -ช้อปปิ้ งเมียงดงฃ “
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
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เช้ า

เทีย่ ง

บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านชม ศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุ ณภาพว่าผลิ ตจากโสมที่ มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชี วิตของโสม พร้ อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดี ที่สุดและราคาถู กกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับ ไปบ ารุ ง ร่ างกายหรื อฝากญาติ ผูใ้ หญ่ ที่ ท่ านรั ก และนับ ถื อ นาท่ านเดิ นทางสู่ ศู นย์ ส มุ น ไพรเกาหลี (
KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเก นามู ) สมุนไพรบารุ งตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มีคุณค่าสู งและ
หายาก ซึ่ งผ่านการวิจยั มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบารุ งตับเกาหลี สกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเก
และผสมส่ วนแกนกลางของโสมบริ สุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ตน้ ฮ็อดเก เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนยอดเขาซึ่ งปราศจาก
มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ ยว ซึ่ งบารุ งตับ ม้าม และปอด
สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ า อาการอาเจียน และท้องผูก ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ยืนยันว่า
เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซี ยมไนเนรต ซึ่ งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่ งลดความเสี่ ยง
ที่ แอลกอฮอลล์จะทาลายตับ และ ไต ได้ และช่ วยต่อต้านอนุ มูลอิ สระ อี กทั้งยังขับไขมันส่ วนเกิ นและ เอ
ทานอลที่เป็ นผลเสี ยกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชี วิตของเราทุกคน นาท่านเลื อก
ซื้ อ คอสเมติก หลากยีห่ อ้ คุณภาพ@ศูนย์ เวชสาอางค์ เครื่ องสาอางค์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลี เลื่ องชื่ อและ
เป็ นที่รู้จกั กันดี ทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดั้งเดิ ม เสิ ร์ฟ พร้ อมข้าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคี ยงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ ยวและน้ าซุ ป สาหร่ าย มี วิธี การ
รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม พระราชวังชางด๊ อกกุง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่า
ที่สุดในประวัติศาสตร์ เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งใน
มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่ งนี้มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวัง
หลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง
(Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุ ดท้ายของราชวงศ์ ที่ สิ้ นพระชนม์ล งในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรั ฐบาล
เกาหลีจึงได้อนุ รักษ์พระราชวังแห่ งนี้ เอาไว้อย่างดีที่สุด นาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE
ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ น
โทรศัพท์มือถื อ ให้ท่านอิสระได้เลื อกซื้ ออย่างเต็มที่ นาท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดี ตมีอายุ
กว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มีความยาวกว่า
6 กม.เป็ นสถานให้ ค นได้เข้า มาพัก ผ่ อ น โดยจัด กิ จ กรรมต่ า งๆอาทิ งานแสดงศิ ล ปะต่ า ง งานดนตรี
นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน
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ค่า

เมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่ านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลี เป็ นอย่างไร ก้าวล้ านาสมัย
เพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ แบบอินเทร์ น เครื่ องสาอางดังๆ
ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ งอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งเมียงดงแห่ งนี้ จะมีวยั รุ่ นหนุ่ มสาวชาว
โสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิ ญท่านเลือกซื้ อหาสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย หรื อจะลองนัง่ ดื่ ม
กาแฟในคอฟฟี่ ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู โอซั มบุ ลโกกิประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการ
หมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง
และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

นาท่านเข้ าทีพ่ กั INTER CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

อเมทิส –Red Pine- โซลทาเวอร์ –Trick Eye Museum-กรุงเทพ
(เช้า/กลางวัน/-)

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านชม โรงงานพลอยสี ม่วง หรื อ Amethyst แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่ งสุ ขภาพและ
นาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึ งสี ม่วงไวน์ มีเสน่ ห์เย้ายวนใจพลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นาท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรร
คุ ณช่ วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ มอาหารและรักษาสมดุ ลในร่ างกาย เกาหลี เขานัมซั น เป็ นที่ต้ัง
Seoul Tower “ซี่ งเชื่ อกันว่ าถ้ าใครขึน้ มาคล้ องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิง้ ไป คู่รักคู่น้ ันจะ
ไม่ มีใครมาพรากจากกันได้ ชั่วนิรันดร์ ”
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่อบซี อิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็ นไก่
ผัดรวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา เนื้ อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทาน
กับข้าว หอมอร่ อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง)
จากนั้นเดินทางสู่ Trick Eye Museum เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งเป็ น
การแสดง “เคล็ดลับงานศิ ลปะแห่ งภาพ” ที่ ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่ นใจกับศิ ลปะแนวใหม่ เป็ นภาพวาดใน
ลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมี ชีวิตและหลุ ดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรู ปแบบใหม่ เป็ นความคิ ด
สร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

หน้า 5 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

20.25น.
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และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง แกลอรี่ น้ ี เป็ นงานที่เรี ยกว่า Trick
of the Eye เป็ นงานที่ดูลวงตา คล้ายจริ ง ซึ่ งแต่ละภาพเป็ นภาพที่มีชื่อเสี ยงอย่างมาก และถือได้วา่ เป็ นที่นิยม
สาหรับนักท่องเที่ยวแดนโสมแห่ งใหม่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะ
ละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่ งท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี
อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ปผลไม้
ในราคาพิเศษ นาทุกท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ นฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน TWAY AIRLINE เที่ยวบินที่ TW101
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************
ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน หรื อ 1,000 บาท/ต่ อท่านตลอดทริป

กาหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลีย่ นได้ และบริษัทฯไม่ รับผิดชอบต่ อความล่าช้ าหรื อบริการทีบ่ กพร่ องของสายการบิน
หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการ
กระทาทีส่ ่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัท
นั้นๆ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

12-16/14-18/20-24/26-30/27-31/28 มีนาคม-01
เมษายน 2560

ผู้ใหญ่

เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก เด็กไม่ มีเตียง
กับ
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

17900
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พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

5,900
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ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ, ระหว่างเดินทาง วงเงินสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.).
 ไม่ รวมค่ าลิฟท์ขนึ้ โซลทาวเวอร์
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 30 USDหรื อ 30,000 วอนหรื อ 1,000 บาท/ต่ อท่ านตลอดทริป
เงื่อนไงการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณ าช าระค่ ามั ด จ าทั ว ร์ จ านวน 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นั่ น พร้ อมแฟกซ์ ห รื อ อี เมลล์ห น้า
พาสปอร์ ตของผูเ้ ดินทางเพื่อทาการจองที่นงั่
 ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือ โปรดชาระก่ อนเดินทาง 15-20 วันเท่ านั้น (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทาการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 การสารองที่นงั่ จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระมัดค่าจาเท่านั้น (การชาระไม่ครบหรื อเช็คธนาคารถูกระงับการ
จ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)
 ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน เงินค่ ามั ด จาทัวร์ ทุกกรณี เนื่ องจากโปรแกรมการเดิ นทางครั้ งนี้ ใช้ตวั๋ ราคา
โปรโมชัน่ ในการทาบุค๊ กิ้งที่นงั่
เงื่อนไขเพิม่ เติม
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุ
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
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 เมื่อตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 ในกรณี ที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ ใน
วันถัดไปหรื อวันอื่นๆ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน
 บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
 เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย (ในกรณี ผเู ้ ดินทางต้องทาวีซ่า จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุ จริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
 หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเที่ยว ซึ่ งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย
การทางานภาษาอังกฤษ (กรณี เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
 หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรี ยญ
สหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตการ์ ด) หากมีบตั รเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
 ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น บิดา
มารดา ป้ า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
 หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนาติดตัวไปด้วย
 การแต่งกายสุ ขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
12.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรื อเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทาให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการหรื อนาคณะเดินทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์ จากเมืองไทยแต่มีผดู ้ ูแล
เมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
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