พิเศษ!!ตามรอยซรี ย
ี ด
์ ัง YOU WHO CAME FROM THE STAR(เดือน มิ.ย-ส.ค)
หรือ...พิเศษ!! PAJU ENGLISH VILLAGE (เดือน พ.ค)
ONE MOUNT SNOW PARK หมูบ
่ า้ นลูกกวาด- Paju Premium Outlet-เกาะนามิ
ว ัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงแดมุน-พระราชว ังเคียงบก
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์พน
ื้ บ้าน-บลูเฮาส-์ ศูนย์โสม-นา้ ม ันสนเข็มแดง
COSMETIC-คล้องกุญแจคูร่ ัก@โซลทาวเวอร์-จ ัตุร ัสกวางฮวามุน
ี ว่ ง-ซุปเปอร์มาเก็ต
้ รี-ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-พลอยสม
คลองชองกเยชอน- ดิวตีฟ

ิ BIBAB SHOW**
**ชมโชว์สด
ุ ฮต
 นำท่ ำนบินลัดฟ้ำโดย BUDGET AIRLINE (TW / 7C/ LJ / ZE) 
 พักโรงแรมในโซล พักซู วอน 1 คืน พักโซล 2 คืน ระดับมำตรฐำน
 อำหำรทำนครบ 10 มือ้ 
 รำคำนีร้ วมตัว๋ เครื่องบินและภำษีสนำมบินเรียบร้ อยแล้ ว
วันแรก
 20.00 น.

วันที่ 2
…….. น.
……. น.

กรุงเทพ-อินชอน
คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 สำยกำรบิน .......... ทำงเข้ ำที…
่ แถว …. เจ้ ำหน้ ำที่จำก
บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนก่ อนขึน้ เครื่อง
ตำมรอยซีรีย์ดงั YOU WHO CAME FROM THE STAR(เดือนมิ.ย-ส.ค)-หมู่บ้ำนลูกกวำด-หมู่บ้ำนอังกฤษ(เดือนพ.ค)
Paju Premium Outlet-ONEMOUNT SNOW PARK –เกำะนำมิ
ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ....... เทีย่ วบินที่ ………..
ถึง สนำมบินอินชอน กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นาท่านตามรอยซี รีย ์ เรื่ อง YOU WHO CAME FROM THE STAR หรื อชื่ อ
ภาษาไทยว่า ชายผูม้ าจากดวงดาว เป็ นซี รียท์ ี่ ได้รับความนิ ยมอย่างล้นหลาม จนไม่มีใครไม่รู้จกั โทมินจุน และชอนซงอีเลย
ที เดี ยว ท่านจะได้พบกับฉากต่างๆในซี รีย ์ ที่ เซ็ตไว้ให้เราได้ถ่ายรู ป และเดิ นดูตามห้องต่างๆ ที่ เหมือนกับได้เข้ามาอยู่ในซี รี่ย ์
จริ งๆเลยนาท่านสู่ หมู่บ้ำนลูกกวำด หมู่บา้ นเล็กๆ ที่สร้างเรี ยบแบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรื อนร้านค้าแต่ละหลัง
จะทาสี สันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสี อยูป่ ะปนกัน ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการถ่ายรู ปแวะชมและแวะจับจ่ายซื้ อของ
ตามร้านค้าที่ ต่างก็นาเสนอการขาย ได้อย่างน่ ารักและน่ าสนใจ... นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้ำนอังกฤษ ณ สถานที่ แห่ งนี้ รัฐบาล
เกาหลีเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ เน้นพูดเป็ นภาษาอังกฤษ และให้ท่าน** เปิ ดประสบการณ์ใหม่ของการปั่ น Rail
Bike คือการปั่ นจักรยานบนรางรถไฟชมความงามโดยรอบของ English Village(ในกรณี ที่เป็ นช่วงวันหยุดยาว มีลูกค้าจานวน
มากอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจะนาท่านปั่ น Rail Bike ณ Gangchon Rail Bike)**จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง Paju

เที่ยง

เย็น
วันที่ 3
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น

Premium Outlet แห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าแบรนด์ดงั มากมาย อาทิ
เช่น Armani , Calvin , Diesel , DKNY , Guess , Escada ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอส)
อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนาท่านย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกเปิ ดใหม่ในช่วงฤดูร้อน ONEMOUNT SNOW PARK โลกแห่ งการ
พักผ่อนกลางแจ้งและในร่ มที่ใหญ่ที่สุดของชานเมืองกรุ งโซล ภายในแหล่งพักผ่อนนี้ มีการแบ่งพื้นที่จดั สรรอย่างลงตัว อาทิเช่น
ฟิ ตเนส กอล์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ ง สวนน้ าแข็งสวนหิ มะ สวนน้ าขนาดใหญ่ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ น สถานที่ถ่าย
ทามิ วสิ ควีดีโอของนักร้องชื่ อดังของเกำหลี “ ปำร์ ค แจ ซั ง” อี กทั้งยังเคยเป็ นสถานที่ ถ่ายท ารายการ Running Man อี กด้วย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เกำะนำมิ โดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่ งเป็ นสถานที่ โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอย
อยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าฮันและห่ างจากกรุ งโซลไปเพียง 63 กิ โลเมตร ณ ที่ แห่ งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ ยวรอบเกาะ
(แนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุ สานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่ สูงเสี ยดฟ้ า
ดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ มา้ นั่งข้างชายฝั่ ง เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สัตว์ต่างๆ เช่ น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ ชำบู ชำบู
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั SIHEUNG HOTEL OR WINSOR CASTLE OR SML
วัดวำวูจองซำ- สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ -ตลำดทงแดมุน – ชมโชว์ BIBAB SHOW
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดวำวูจองซำ ตั้งอยูใ่ น เมืองซูวอน เกาหลีใต้…ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรู ป ขนาดมหึ มา ซึ่ ง
ประดิษฐานอยูด่ า้ นหลังสระน้ าขนาดย่อม โดยบริ เวณรอบสระจะมีพระพุทธรู ปองค์เล็กๆ วางเรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบ และเมื่อเดิน
ขึ้ น สู่ เนิ น เขา จะพบ อุ โ บสถ ซึ่ งภายในเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระนอน ขนาดใหญ่ ที่ แ กะสลัก มาจากไม้ซ่ ึ งน ามาจาก อิ น เดี ย
นอกจากนี้ที่วดั แห่งนี้ยงั เป็ นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ คในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน หมูย่ำงเกำหลี
จากนั้นท่านเดิ นทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กนี้ ถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชม
ความน่ ารั ก ของหมี ที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ คนขับ รถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดิน แดนแห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลู กดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดง
ต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน
รับประทำนอำหำรคำ่ จิมดัก
แล้วพาท่านเดินชมสี สนั ของ ตลำดทงแดมุน หรื อ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้านับ 10,000 ร้าน แหล่งรวมแฟชัน่ จาหน่ายเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปแบบเกาหลี เครื่ องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่ องกี ฬา ร้านคอสเมติกชื่ อดัง เช่น Etude, The
Face Shop, Skin Food เป็ นต้น
ิ BIBAB SHOW
**นาท่านชมโชว์สด
ุ ฮต

วันที่ 4

จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม COOP CITY HOTEL STAY CO / BENIKEA HOTEL SEOUL OR SML
พระรำชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์ พนื้ บ้ ำน – บลูเฮำส์ - ศู นย์ โสม-น้ำมันสนเข็มแดง-ช้ อปปิ้ งเครื่องสำอำงค์ -คล้ องกุญแจคู่รัก@
โซลทำวเวอร์ -จตุรัสกวำงฮวำมุน- คลองชองกเยชอน-ดิวตีฟ้ รี-ตลำดเมียงดง

เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระรำชวังเคียงบ็อคคุง ชมพิพธิ ภัณฑ์ คติชนพืน้ บ้ ำน พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็ นศูนย์บญั ชาการที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัย 600 ปี ก่อน ชมพระที่นงั่ ต่าง ๆ ที่สาคัญ ประกอบด้วย
หมู่อาคารต่าง ๆ มากมาย อาทิ ท้องพระโรงที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด นาท่านถ่ายภาพคู่กบั พลับพลากลางน้ า “เคียง เฮวรู ” ที่ซ่ ึง
เคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตาหนักที่บรรทมของกษัตริ ยแ์ ละราชินีเกาหลี
ตาหนักทรงพระอักษร เป็ นต้น
นาท่าน เข้าชม ศู นย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร
ชีวติ ของ โสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝาก
ญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรัก และนับถือ ..แล้วนาพบกับผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุด นำ้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิยมมา
รับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้
เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครี มน้ า
แตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ นาท่านเดินชม..จตุรัสควำงฮวำมุน จตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งโซลหน้า
พระราชวังเคียงบก กลางจตุรัสแห่งนี้มีอนุเสาวรี ย ์ พระเจ้าเซจง ซึ่งพระองค์เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ตวั อักษรเกาหลีที่ใช้ในปั จจุบนั
ดังนั้นนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวเกาหลีจึงนิยมแวะไปสักการะพระบรมราชานุเสาวรี ยเ์ พื่อเป็ นศิริมงคล จุดนี้ ยงั ถือว่าเป็ นจุดที่นิยม
ถ่ายรู ปอีกจุดหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีการประดับตกแต่งด้วย ดอกไม้นานาชนิดและ ยังมีประตูควางฮวามุนที่ยงิ่ ใหญ่และภูเขา
พูกกั ซานเป็ นฉากหลังที่งดงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ไก่ ต๋ นุ โสม
ย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ ภูเขำนัมซำน ภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโซล สู ง 274
เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.* ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟท์ *.*. ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง
480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล

ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิ ศ 360 องศา ที่ คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทาคือ กำรคล้ องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนาแม่กญ
ุ แจนี้ไปคล้องกับรั้ว
เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทาให้ความรักของทั้ง
คู่ยนื ยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล…นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่ นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ นาท่านชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองที่
เก่าแก่มากของประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุ งโซล มีอายุกว่า 600 ปี ถูกขุดขึ้นมาโดยใช้กาลังคนนับแสนตั้งแต่สมัยกษัตริ ย ์
ยองโจ แห่ งราชวงศ์โชชอน ความยาวคลองประมาณ 5.84 กิ โลเมตร ซึ่ งนักท่ องเที่ ยวสามารถเดิ นชมคลองได้อ ย่างไม่เบื่ อ
ปรับปรุ งน้ าเน่ าเสี ย ให้เป็ นน้ าใสสะอาด ทาให้นักท่องเที่ ยวจากทัว่ โลกหลัง่ ไหลกันมาเที่ ยวชมความงาม คลองชองเกชอนจึ ง
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

รับประทำนอำหำรคำ่ บิบิมบับ + ซุป แล้วอิสระช้อปปิ้ งอันดับ 1 ของเกาหลี เมียงดง แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่
ชั้นนาของกรุ งโซล หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะ
เป็ น เครื่ องสาอางยีห่ อ้ ดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร และ
ร้านคาเฟ่ น่ารักๆ ซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำ สู่ ทพี่ กั โรงแรม COOP CITY HOTEL STAY CO / BENIKEA HOTEL SEOUL OR SML
ศู นย์ สมุนไพร-พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์ มำเก็ต-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรโบกำนยอง ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล
50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
รับประทำนอำหำรกลำงวัน โอซัมพุลโกกี
แล้วนาท่านชม โรงงำนพลอยสีม่วง (Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสี ม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ร้าน
ละลายเงินวอนที่ ร้ ำนค้ ำสนำมบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่
ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก๋ ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BUDGFET AIRLINE เที่ยวบินที่ ………..
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

เย็น

วันที่ 5
เช้ ำ

เทีย่ ง

……. น.
……. น.

JIN AIR
JEJU AIR
T WAY
EASTAR JET

LJ002
7C2204
7C2206
TW102
ZE512

BKK-ICN
BKK-ICN
BKK-ICN
BKK-ICN

FLIGHT DETAILS
22.35-05.50
LJ001
00.45-08.05
01.50-09.05
01.25-08.35
22.25-06.20

7C2203
7C2205
TW101
ZE511

ICN-BKK
ICN-BKK
ICN-BKK
ICN-BKK

17.25-21.35
19.30-23.45
20.40-00.45
20.05-00.10
17.40-21.25

อัตรำค่ ำบริกำร
เดือน

วันเดินทำง

สำยกำรบิน

พฤษภำคม

13-17 , 14-18, 15-19
20-24 , 21-25 , 22-26,
27-31 พ.ค.58

LJ/7C/TW/ZE

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12
ปี
ปี
(ใช้ เตียง)
(ไม่ ใช้ เตียง)

15,900

พักเดีย่ ว

5,900

28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58,
29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 58

17,900

5,900

มิถุนำยน

3-7 , 4-8 , 5-9, 10-14 ,
11-15 , 12-16, 17-21 ,
18-22 , 19-23, 24-28 ,
25-29, 26-30 มิ.ย. 58

15,900

5,900

16,900

5,900

กรกฎำคม

1-5 , 2-6, 3-7, 8-12 ,
9-13 , 10-14, 15-19 , 16-20,
17-21,
22-26 , 23-27, 24-28 ส.ค. 58
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 58
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 58
31 ก.ค. – 4 ส.ค.

18,900

5,900

5-9 , 6-10 ,7-11, 13-17 ,14-18
19-23 , 20-24 , 21-25
26-30 , 27-31, 28-1 ก.ย. 58

16,900

5,900

8 – 12 , 12 – 16 ส.ค. 58

18,900

5,900

สิงหำคม

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดินทำงต้ องไม่ น้อยกว่ ำ 20 ท่ ำน
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นำ้ ดืม่ ท่ ำนละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึน้ อยู่กบั กำรผันแปรของภำษีนำ้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรี ด ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ







ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถ ท่ ำนละ 25,000 วอน หรือ 850 บำท/คน/ทิป
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีกำรบริกำรหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องกำรขอใบเสร็จมีภำษี)

หมำยเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คน
ื เงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่ วน ในกรณีทผี่ ู้เดินทำงมิได้ รับอนุญำตให้ เดินทำงเข้ ำ
หรือออกนอกประเทศ อันเนือ่ งมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมำย หรือ เอกสำรเดินทำงไม่ ถูกต้ อง
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คนื เงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ควำมล่ ำช้ ำ กำรเปลีย่ นแปลง
บริกำรของสำยกำรบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนือจำกควำม
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คนื เงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทำงไม่ ใช้ บริกำรบำงส่ วนหรือทั้งหมด โดยควำมสมัครใจ
ของผู้เดินทำงเอง และ/หรือไม่ เดินทำงไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตัวในวันเดินทำง













บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทำงบริษัทจะ
คิดค่ ำดำเนินกำรในกำรแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสือเดินทำงจะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
*.*.*. นำ้ หนักกระเป๋ ำคนละ 20 กิโลกรัม *.*.*.

เงือ่ นไขกำรให้ บริกำร
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บำท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ ำประกันสำหรับท่ ำนทีต่ ้ องสงสัยว่ ำแอบแฝงมำ
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ ำ (3,300บำท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

