ราคาเพียง

28,900 บาท

บินหรูกับสายการบิน 5 ดาว มีจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง!!!
โรแมนติกสุดๆทีเ่ กาะนามิ – อรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
เลนสกีแบบจุใจที่สกีรีสอรท – อิ่มอรอยกับบารบีคิวบุฟเฟต
ชอปปงเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอรแลนด – คลองกุญแจคูรักที่โซลทาวเวอร
ถายภาพสามมิติ Trick Eyes Museum + Ice Museum

เดินทาง : 13 – 17 ก.พ. 57 (วันมาฆบูชา)

ราคา 28,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.30 น. คณะพรอมกันที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 6 เคานเตอร L
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

01.20 น. เหิรฟา สูกรุงโซล โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ744
( บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง อินชอน - เกาะนามิ – สกีรีสอรท
08.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิน่ เร็วกวาไทย 2 ช.ม.)
จากนั้นนําทานสูเมืองชุนชอน ลงเรือเดินทางสู เกาะนามิ โดยใชเวลาประมาณ
10 นาที ชมวิว ทิวทัศนของสถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter
Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนา
ประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจทานเปนพระ-นาง ในละครเลย
ทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการ ทัคคาลบี หรือไก บารบีคิวผัด ซอสเกาหลีอาหารเลื่อง
ชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ํา ตน กระเทียม ตกหรือขาวปน และซอสมาผัด
รวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
จากนั้นนําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ณ สกีรีสอรทที่ตดิ
อันดับ 1 ใน3 ของสกีรีสอรทในประเทศเกาหลีที่ YANGJI PINE SKI RESORT ซึ่งลานสกีแหงนี้จะมีความ
ทาทายใหทานไดสัมผัส ดวยเนินหิมะทีม่ ีขนาดความสูงตั้งแต 1 กิโลเมตรขึ้นไป เปนที่กลาวขวัญถึงวา เปน
สวรรคของนักสกี แตก็มที างวิง่ สําหรับนักสกีมือใหมเชนกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหวางยอดเนิน ใหทา นได
หาประสบการณดวยการเลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน และนอกจากนี้ยงั มีสงิ่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ
รานกาแฟ โบวลิ่ง, ซาวนา ฯลฯ มีเวลาใหทา นไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ ซึง่ ปลอดภัยไมมีอันตรายใดๆ
ทั้งสิน้ (ไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสกีประมาณ 50,000 วอน) หมายเหตุ : สกีรีสอรทยังไมมีการ
คอนเฟรมวาเปนที่ใด อาจเปลี่ยนแปลงได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก
เนื้อหมูและ ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส

ค่ํา

นําทานสู YANG JI PINE SKI RESORT, VIVALDI SKI RESORT หรือ เทียบเทา

วันทีส่ าม ไรสตอเบอรี่ - กิมจิแลนด + ชุดฮันบก – เอเวอรแลนด – ตลาดทงแดมุน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนัน้ นําทานเยีย่ มชมไรผลไมสงออกทีส่ ําคัญในฤดูหนาว ที่ “ไรสตรอเบอรรี่” เชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่
เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง ทานจะไดพบกับวิถี
ชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี วามีวิธกี ารปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่
ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนทีช่ ื่นชอบของชาว
เกาหลีเองและชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ชม
วิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอ
เบอรรี่ และเลือกชิมไดจากภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบานไดดวย จากนั้นนําทานสู
KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไวไดนานและเปน
อาหารที่ขึ้นโตะชาวเกาหลีทกุ มื้อปจจุบนั กิมจิเปนที่นยิ มแพรหลาย เพราะประกอบดวยแบคทีเรียทีเ่ ปน
ประโยชนในการยอยอาหารและปองกันโรคให ทานไดทดลองทํากิมจิดว ยตัวทานเอง และสามารถนํา
กลับมาเปนของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการ ใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต (ฮันบก)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หมูยางเกาหลี หรือ คาลบี้ เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลี
ที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม
เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยง
คําของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไป
ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย
รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย)
จากนั้นทานเดินทางสู เอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบ
เขาขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ ไลเกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจาก
ความรักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก ชมความนารักของหมี
ตางๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด พรอมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ (Everland Winter Festival 5 Nov-26
Dec)
Page 3

เย็น

ค่ํา
วันทีส่ ี่
เชา

เที่ยง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการ บีบิมบับ และ ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟ
รอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟ พรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึง่ ขาดไมไดในการทาน
ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย เสริ์ฟ พรอม ขาวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถัว่ งอก
ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
จากนั้นนําทานเดินทางสูยา นศูนยการคาแหลงชอปปง ที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยูบริเวณ
ประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่นี้อาทิ เสื้อผาบุรุษ- สตรี
รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได สัมผัส
กับ บรรยากาศการชอปปงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
นําทานเขาสูท ี่พัก TREEE SEVEN STAY / GREEN WORLD / GOLDEN FOREST หรือ เทียบเทา
ศูนยโสม – บลูเฮาส – พระราชวังเคียงบอค – ศูนยเครื่องสําอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
โซล ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟท) – ชอปปงเมียนดง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือ วาเปน
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทา นไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง
2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทา นรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากนัน้ นําชม บลู
เฮาส ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถา ยภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถายรูปเปน
ที่ระลึกกับอนุสาวรีย นกฟนิกซ สัญลักษณความเปนอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร
และวงเวียนน้าํ พุ ซึง่ นับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนัน้ ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปนพระราชวัง
ไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกวา 600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มหี มูพระที่นงั่
มากกวา 200 หลัง แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทาง
การทหารและเปนทีป่ ระทับของกษัตริย ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพ ระทีน่ ั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนง
เดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้าํ เคียงเฮวรู ที่ซงึ่ เคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับ
ตอนรับแขกบานแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) บุฟเฟต บาบีคิว เกาหลี หมู เนือ้ ไก ซีฟูด ไมอั้น
จากนัน้ นําทานสู Cosmetic Shop เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE,
ETUDE
และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมทีน่ าํ เขามาจากทัว่ โลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัยชม
จากนั้นนําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นมี่ ีสินคาชั้นนําใหทา นเลือกซื้อมากมาย
กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครือ่ งประดับ ฯลฯ
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มีเวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมี
อายุกวา 600 ป ทีท่ อดผานใจกลางเมืองหลวง แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา
และบูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ที่
มีแตน้ําใส
จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กาํ ลังแหวกวายไปมา
ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งาน
แสดงศิลปะตางๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้ สองฝงคลอง
จากนั้นนําทานสู หอคอยกรุงโซล N Tower (ไมรวมคาลิฟต) ซึง่ อยูบริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ทีส่ ุดในโลกทีฐ่ านของหอคอยมีสิ่งทีน่ า สนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนสัตวเล็กๆ
,สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรยงั เปนสถานที่ถา ยทําละครเกาหลี
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) บุฟเฟตนานาชาติ พรอมอิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ
แบบไมอั้น
จากนั้นนําทานชอปปงยาน เมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปน
อยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปง อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุน หนุม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ ี่กวาลานคนในแตละวัน
นําทานเขาสูท ี่พกั TREEE SEVEN STAY / GREEN WORLD / GOLDEN FOREST หรือ เทียบเทา

วันที่หา

ศูนยสมุนไพร – RED PINE – พิพธิ ภัณฑภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) – ICE MUSEUM
ชอปปงถนนฮงอิก - ซุปเปอรมาเกตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึง่ เปนสมุนไพรทีท่ วั่ โลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่ จะเปนสมุนไพรทีห่ าไดยาก
ในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดนีม้ ีคุณคาเพียงใดตอโลกใบนี้
ตนไมชนิดนี้
เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าํ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนยิ ม
นํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถกู ทําลายจาการดื่ม แอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา แลวนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลีซงึ่ จะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอม
กับการวิจัยทีป่ ระเทศเกาหลีใตออกมาเปน น้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70
เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้าํ มันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัด
เอาน้าํ มันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้าํ มันสนนี้ สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี
จากนั้นนําทาน ชม “พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ทีท่ ําใหทา นไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะ
แนวใหม เปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบ
ใหม เปนความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทาง
Page 5

วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุน ความเคลื่อนไหวของภาพ ใหมีมิติเหมือนจริง และชม ICE MUSEUM
พิพิธภัณฑนา้ํ แข็ง ปะติมากรรมน้าํ แข็ง ตั้งอยูในกรุงโซลเปนสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะสลัก นักทองเที่ยวสามารถ
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ
ไดอยางนา
อัศจรรย

เที่ยง

20.20 น.
00.10 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอย
มากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ
จากนัน้ นําทานชอปปง ยานฮงแด HONGDAE อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ทีม่ ีชื่อเสียงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซล ในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปงในรานเสื้อ
สวยสุดอารตแบบ ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชัน่ นิสตาตัวจริง สวนกลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่
chic สุดในโซล จากนัน้ เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อก
โกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีม
ลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปบเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง ( มามา
เกาหลี)
จากนัน้ เดินทางสูส นามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยสารการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ743
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

☺☺☺ CU KOREA ☺☺☺
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 20,000 วอน
(ประมาณ 600 บาท)
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง
13 - 17 ก.พ. (วันมาฆบูชา)

ผูใหญ
28,900

เด็กใชเตียง เด็กไมใชเตียง พักเดี่ยว
28,900
27,900
6,000

การเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้เนือ่ งจากสภาพ ลม ฟา
อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***
ราคาทัวรนี้รวม
-

คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพรอมกรุป / น้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน
คาภาษีสนามบินทุกแหง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน / อาหารทุกมื้อจํานวน 10 มื้อ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ
คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
-

คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรือ 20 USD หรือ 600 บาท ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เปนตน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %
คาน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม / คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว

หมายเหตุ
-

-

-

จํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 15 ทานขึ้นไป
หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา 6 เดือนและรับเฉพาะผูประสงคเดินทางทองเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
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-

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด

เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
-

กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สําหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
ชําระคาทัวรทั้งหมดกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิกไมนอยกวา 45 วัน คือมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกลวงหนา 30 – 44 วันกอนเดินทาง หักมัดจําทานละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกลวงหนา 15 – 29 วันกอนเดินทาง หักมัดจําทานละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันกอนเดินทาง หักคาดําเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บปวย กรุณาสงหลักฐานใบรับรองแพทย หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

ขอแนะนําเพิม่ เติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต
1.

2.

3.
4.

ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวย
อาจจะตองใชในบางกรณี
ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต
อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆ เนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัท
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