**พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561**
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการ
บิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) (บริการ
ของว่าง+เครื่ องดื่ม ทั้งไปและกลับ)

23.30 น.

วันทีส่ อง สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-อุทยานซอรัคซาน(กระเช้ า)-วัดชินฮันซา
06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุ ณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) จากนั้น
นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภู มิประเทศริ มทะเลของเกาะอินชอนซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสนามบิ นนานาชาติอิน
ชอนซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นสนามบินที่ดีอนั ดับต้นๆของโลก
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จากนั้นนาท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่ วนตัวซึ่ งมีรูปร่ างดุ จใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ าและ
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครดัง The Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ต้ งั ตรงดิ่ง
เป็ นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่ งในแต่ละฤดู เกาะนามิ จะมีความสวยงามแตกต่าง
กันไปอิสระให้ท่านได้สนุ กสนานกับการเดิ นเล่นชมวิวหรื อเช่ าจักรยานปั่ นเที่ยว
รอบเกาะ และเก็บภาพเป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่ บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี ) อาหารเลื่องชื่ อของเมืองชุ นชอน
โดยนาไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผักกระหล่ า ต้นกระเทียม ตอกหรื อข้าวปั้ น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดา
คลุกเคล้าทุกอย่าง ให้เข้าที่รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง เมื่อทานใกล้หมดจะนาข้าวสวยและสาหร่ าย
แห้งมาผัดรวมกันเป็ นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่ อยและน้ าซุ ป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติซอรั คซาน (รวมกระเช้า) ที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นภูเขาสี่ ฤดูและสวิสเซอร์ แลนด์
ของเกาหลีจดั ได้วา่ เป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในเกาหลี ต้ งั อยูใ่ จกลางภูเขาแทแบคซึ่ งทอดยาวไปถึ ง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่ าไม้ หุ บเขา สายน้ า ทะเลสาบ หิ นรู ปร่ างต่างๆที่สวยงามซึ่ งเกิ ดขึ้น
เองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิง่ ตามรอยตานานที่เล่าขานของจุดกาเนิดเพลงอารี รังกราบนมัสการพระพุทธรู ปปาง
สมาธิ องค์มหึ มาที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้งเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและเดิ นข้ามสะพานเพื่อเป็ นการชาระล้างจิตใจให้บริ สุทธิ์
ภายในอุทยานท่านจะพบ วัดซิ นฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้ างในสมัยซิ ลล่าพร้อมด้วยขึ้นกระเช้าชมความงดงาม
ของธรรมชาติบนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิ น (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) อิสระให้ท่าน
ได้สัมผัสธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ และเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( “ชาบู ชาบู”) สุ ก้ ี เห็ ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลกั ษณะคล้ายสุ ก้ ี หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนาเครื่ องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิ ด เห็ด
ตามฤดู หมูเบคอนที่จดั เตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้สวยงามในหม้อเวลาทานเติมน้ าซุ ปชาบูปรุ งรสแล้วต้มให้เดือดแล้วจึง
นาอุดง้ สดลงต้ม สามารถรับประทานเป็ นอุดง้ ร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ าจิม้ ซี อิ๊วเกาหลี และเครื่ องเคียง)
SEORAK DAEMYUNG, SEORAK HANWHA RESORT หรื อเทียบเท่าระดับ 4*

วันทีส่ าม วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ -โซล-ศู นย์ เครื่ องสาอางค์ -ตลาดทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ วัดวาวูจองซา พระเศี ยรของพระพุท ธรู ปขนาด มหึ มา ซึ่ งประดิ ษ ฐานอยู่
ด้านหลังสระน้ าขนาดย่อม โดยบริ เวณรอบสระจะมีพระพุทธรู ปองค์เล็กๆวางเรี ยงราย
อยู่โดยรอบและเมื่อเดิ นขึ้ นสู่ เนิ นเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่ งภายในเป็ นที่ ประดิ ษฐาน
พระนอนขนาด ใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ ึ งนามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วดั แห่งนี้ยงั
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เป็ นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิ ดกีฬา โอลิมปิ คในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมู ยา่ งเกาหลี ) อาหารพื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่ องชื่ อและรู ้ จกั กันดี ทวั่
โลกมีรสชาติออกหวานนุ่ มและกลมกล่อมนาเนื้ อหมูยา่ งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็ นชิ้ นพอคาห่ อทานแบบ
เมี่ยงคาไทยโดยใส่ น้ าจิม้ เต้าเจี้ยวและเครื่ องเคียงที่ขอบหรื อข้าวสวยร้อนตามความชอบเสริ ฟ์พร้อมน้ าซุ ปสาหร่ าย
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลิ ดเพลิ นและสนุ กสนานกับเครื่ องเล่ น
ต่ า งๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling XTrain พร้ อมด้วยบัตรเครื่ องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จากัด
รอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่ นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิ มะ ต่อด้วย
นัง่ รถบัสท่องป่ า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสื อกับสิ งโต หนึ่ งเดียวในโลก
ได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสื อและสิ งโตก็สามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ข พบ
ความน่ารักของหมีแสนรู ้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่
ระลึ กต่างๆ มากมายของเอเวอร์ แลนด์ จากนั้นนาท่านสู่ กรุ งโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนาท่าน
ช้ อ ปปิ้ งสิ นค้า เครื่ อ งส าอางที่ COSMETIC GALLERY เป็ นศู น ย์ร วมของเครื่ อ งส าอางของเกาหลี อาทิ เช่ น
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ามาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลื อกซื้ อ
ได้ตามอัธยาศัยชม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุ น หรื อเที ยบได้กบั ประตู น้ าบ้านเรา ตั้งอยู่ทาง
ประตู ทิ ศ ตะวัน ออก ซึ่ งเป็ น 1 ในประตู เมื อ งอัน ดั้ง เดิ ม ของกรุ ง โซลตลาดแห่ ง นี้ ท่ า นสามารถช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า
หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุ กสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้ อผ้าที่ทนั สมัยอยู่ดว้ ยกว่า 10 ห้าง
ตั้งอยูท่ ่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสี และดนตรี ตลอดคืน สิ นค้าที่มีมากที่สุด
ในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุ ภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่ องกีฬา
ร้ า นต่ า งๆ ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากที่ สุ ด เช่ น MIGLIORE ตึ ก DOOTA TOWER, HELLO APM,
FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู พูลโกกิ) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ ม
เวลาทาน น ามาย่างขลุ ก ขลิ ก กับ ซุ ป โกกิ บ นกระทะแบนหรื อทรงครึ่ งวงกลมพร้ อมผักกะหล่ าโดยจะมี ล ักษณะ
ออกเป็ นแบบน้ าข้น
RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4*

วันทีส่ ี่

พระราชวังเคียงบ๊ กคุง-ศู นย์ โสม-ศู นย์ สมุนไพร-โรงเรียนสอนทากิมจิ+ชุดฮันบก-ดิวตีฟ้ รี-ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเยีย่ มชม พระราชวังเคียงบ๊ กคุง ซึ่ งเป็ น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600
ปี ที่ได้รับการบูรณะซ่ อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชม ชม
ความยิ่งใหญ่ ของที่ ว่าราชการกษัตริ ยใ์ นสมัยอาณาโซซอนที่ ตาหนัก ทองและความ
สวยงามของพลับ พรากลางน้ า ที่ ใช้ส าหรั บ รั บ รองแขกบ้านแขกเมื องของประเทศ
ตาหนักที่ บรรทมของกษัตริ ยแ์ ละราชิ นี ต่อด้วยเข้าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลี ท้ งั ชาย
จากนั้นนาท่านชม ศู นย์ โสมรั ฐบาล เรี ยนรู ้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผา่ นการ
อบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลื อกซื้ อหาผลิ ตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บารุ งสุ ขภาพตัวท่านเอง
หรื อเป็ นของฝากสาหรับครอบครัว

กลางวัน

ค่า
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รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ต๋ ุ นโสม) เป็ นอาหารบารุ งสุ ขภาพต้นตารับชาววัง เสริ ฟ์ในหม้อดิ น
ท่ามกลางน้ าซุ ปที่ กาลังเดื อดพล่ าน คัดเลื อกไก่ ขนาดกาลังเหมาะ ผ่านการเลี้ ยงจนอายุได้ 45 วัน นามาท าความ
สะอาด ควักเครื่ องในออกจนหมด แล้วนาเครื่ องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ ากี้ พุทธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนี ยว ใส่
ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋ นจนได้ที่ เนื้ อไก่ ล่อนจนสามารถรั บประทานได้อย่างสะดวก เพิ่ มรสชาตด้วยเส้ น
ก๋ วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริ กไทยป่ น
จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรที่คดั เลือกและดูแลอย่างพิถีพิถนั อิสระให้ท่านได้
เลือกชมและ เลือกซื้ อสิ นค้ากลับไปเป็ นของฝาก นาท่านสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัย โชซอน
(Chosen) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหกิมจิทาเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลี ใส่ กิมจิในอาหารแทบ
ทุกชนิ ด ตั้งแต่ขา้ วต้ม ข้าวสวย ซุ ป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่ า และเบอร์ เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมทากิมจิกินเองที่
บ้าน ตาหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็ นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรี เกาหลีอีกด้วย ขอเชิญ
ท่านร่ วมหาประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็ นส่ วนประกอบอยู่
ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจิน้ ียงั มีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึ กลองทาและได้ชิม
กิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจ ท่านสามารถบรรจุใส่ ถุงสู ญญากาศ เพื่อนากลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทย
ได้อีกด้วย พิเศษ! เก็บความประทับใจกับชุ ดประจาชาติเกาหลีฟรี อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
มีสินค้าแบรนด์เนมชื่ อดังให้ท่านได้เลื อกชมและเลือกซื้ ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES
หรื อเครื่ องสาอางผสมโสมคุ ณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop. ต่อด้วยนาท่านช็ อปปิ้ ง ตลาด
เมียงดง แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่ อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซล หรื อที่คนไทยรู ้จกั ในชื่ อของ สยามแสควร์
เกาหลี ท่านจะได้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยีห่ ้อ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางค์ยหี่ ้อดังๆ อย่าง THE SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสู งน่ารักๆ, รองเท้า
ผ้าใบเก๋ ๆ ร้านกระเป๋ าแฟชัน่ รวมถึงเครื่ องประดับต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่
จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
รั บ ประทานอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร (เมนู บุ ฟ เฟต์ ซี ฟ้ ู ด ) ให้ ท่ านได้ท านอาหารทะเลสดๆระดับ ดี ล ัก ซ์ ทั้ง ขาปู
อลาสก้า กุง้ ครี มซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรี ม ของหวานและเครื่ องดื่มทานได้ไม่อ้ นั
RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4*

วันทีห่ ้ า

หมู่บ้านบุกชน-น้ามันสนเข็มแดง-โซล ทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าขึ้นลิฟต์ ) -ถนนฮงอิก-ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตกรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านบุกชน ฮันอก (Bukchon Hanok) หมู่บา้ นโบราณที่เดิมเป็ นที่อยูข่ องเหล่าขุนนางสมัยก่อน
ปั จจุบนั ได้ถูกอนุ รักษ์ เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แผยแพร่ วฒั นธรรมเกาหลี ให้กบั นักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างดี จากนั้นนาท่ านสู่ ศู นย์ สมุ นไพรสนเข็ม แดง หรื อ RED PINE ซึ่ งผลิ ตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลี ซ่ ึ งจะใช้ต้น สนเข็ม แดงจากยอดเขาที่ ป ระเทศเกาหลี เหนื อมาผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีพ ร้ อมกับ การวิจยั ที่
ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ น น้ ามันสนเข็มแดง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ANDONG JIMDAK) อาหาร
พื้นเมืองของเกาหลี อีกเมนู ที่ถูกปากคนไทย ปรุ งด้วยไก่ วุน้ เส้ น น้ าซุ ป
เข้ม ข้น คลุ ก เคล้าด้วยรสกลมกล่ อม เสริ ฟ พร้ อมข้าวสวยร้ อนๆ พร้ อม
เครื่ องเคียงหลายหลายชนิด

กลางวัน
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จากนั้นนาท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟต์ ) ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งโซลเลยก็ว่าได้ เป็ นสถานที่
ยอดนิ ยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผคู ้ นให้ความนิ ยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็ นสัญลักษณ์กรุ ง
โซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริ เวณหลังคาซึ่ งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุ งโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE
KEY CEREMONY เป็ นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนาแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมาย
ว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิ ยมเขียนชื่ อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุ ดซึ้ ง
นาท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ ซึ่ งเต็มไปด้วยสี สันของงานหัตถกรรม เครื่ องประดับ
ตุ๊กตา เสื้ อผ้ากระเป๋ าและเครื่ องใช้ภายในบ้าน เหล่ านี้ มีท้ งั ที่ ทามาจากโลหะ ผ้า และวัสดุ อื่นๆ จากฝี มื อของเหล่ า
ศิ ลปิ นวัย รุ่ น ที่ มี ค วามมุ่ งมัน่ ที่ ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิ ษฐ์ท ามื อที่ แห่ งนี้ จึงถื อเป็ นสถานที่ ย อดนิ ย ม
สาหรับวัยรุ่ น และในบริ เวณนั้นยังมีร้านคาเฟ่ แปลกใหม่, ห้องงานศิลป์ น่านัง่ เล่น, ร้านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรม
คลับเดย์ ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้ อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต
กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุ ขภาพ ฯลฯ

21.20 น.
01.10 น.

นาท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG657
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบชาระ เหมาขาด และทาง
บริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบชาระเหมาขาดก่อนออกเดินทางฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆหรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินค่าทัวร์ ส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน ***
อัตราค่ าบริการ
รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ ว
สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
6-10/13-17/20-24/27 มิย.-1 กค.

สายการบิน

ผู้ใหญ่
ท่านละ

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่ รับเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่

TG

26,900

25,900

24,900

5,500

4-8/11-15/18-22 กค.
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หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูต่ ามความ
เหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท นับจากวันทีจ่ อง หรื อทั้งหมด ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา
กับ สายการบิ นหรื อ กรุ๊ ป ที่ มีก ารการันตี ค่ามัดจาที่ พ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นCharter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
6. ในกรณี ที่ กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ ระบุ ใน
รายการบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านกรณี ไม่พกั เดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 30 กก. (TG) / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนาขึ้นเครื่ องได้ 12 กก. (LJ)
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสื อเดิ นทาง, ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิบาร์ ในห้อง, รวมถึ งค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ รวมทั้งทริป 20,000 วอน ต่ อท่าน (ประมาณ 600 บาท)
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชี เงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่า
ให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
www.wrtavel.co.th
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หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ ไป (กรณีลูกค้ า 10 ท่ าน ออกเดินทางไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ น
5. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากควา
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
8. เมื่ อท่ านตกลงช าระเงิ นไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับ ทางบริ ษ ทั ฯ ทางบริ ษ ัท ฯ จะถื อว่าท่ านได้ย อมรั บ ในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
***ข้ อแนะนาเพิม่ เติม สาหรับผู้ทตี่ ้ องการเดินทางไปท่ องเทีย่ วประเทศเกาหลีใต้ ***
1. ผูเ้ ดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุ ณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผูเ้ ดิ นทางที่เป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และพนักงานบริ ษทั เอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรี ยมบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผูเ้ ดิ นทางที่ทาเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่ องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสื อเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน
บางกรณี
4. กรุ ณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมือง
หรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่ อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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