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หมู่บ้าน LA PROVENCE – OUTLET PAJU – เกาะนามิ
โรงเรี ยนสอนทากิมจิ+ชุดฮันบก – ไร่ สตอเบอรี่ – เอเวอร์ แลนด์ – โซล – ทงแดมุน
พระราชวังเคียงบ๊ กคุง – ศูนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพร – ดิวตีฟ้ รี – คลองชองเกชอน
COSMETIC GALLERY – ตลาดเมียงดง – โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟท์ )
ถนนฮงอิก – RED PINE – อเมทิส – ซุปเปอร์ มาเก็ต

พิเศษ BAR B Q BUFFET แบบไม่อนั้ !!
(KE) หรือ

โดยสายการบิน

(OZ)

** เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2558**

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าประตูหมายเลข 7
เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าประตูหมายเลข 6
เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 652 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

21.00 น.

22.40 น.
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เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – LA PROVENCE – OUTLET PAJU - เกาะนามิ

07.35/06.55 น. ถึ ง สนามบิ น อิ น ชอน ประเทศเกาหลี ใ ต้ ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งและ

ศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) จากนันนํ
้ าท่านขึ ้น
รถโค้ ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริ มทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
สนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสนามบินที่ดีอนั ดับต้ นๆ
ของโลก จากนันนํ
้ าท่านสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสมั ผัส
บรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสนั บ้ านเรื อนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรว
องซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนน่ารัก ระบายด้ วยสีลกู กวาดหวานๆ ให้ สีสนั สดใสที่ทําให้ ร้ ู สึก
เหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริ งๆ นําท่านสู่ Paju Premium Outlet แห่งใหม่และใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี ซึ่งมี
ร้ านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ าและมีสินค้ าBrand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel,
 เที่ยง

 ค่า

DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี ้ ไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี)หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหาร
เลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผักกระหลํ่า ต้ นกระเทียม ตอกหรื อข้ าวปั น้ และซอสมา
ผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับผักกาด
เกาหลีและเครื่ องเคียง เมื่อทานใกล้ หมด จะนําข้ าวสวยและสาหร่ าย แห้ งมาผัด
รวมกันเป็ นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อยและนํ ้าซุป
นําท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่ างดุจใบไม้ ลอยอยู่บนผิวนํา้ และเป็ น
สถานที่ถ่ายทําละครดัง The Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตงตรงดิ
ั้
่ง
เป็ นแถวยาวตลอด 2 ข้ างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ ท่านได้
สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรื อเช่าจักรยานปั่ นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบูชาบู เห็ดหม้ อไฟ) – อาหารพื ้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงแต่
ั ้ สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลกั ษณะคล้ ายสุกีห้ ม้ อไฟของญี่ ปนโดยนํ
ุ่
าเครื่ องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด
เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จดั เตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้ สวยงามในหม้ อ เวลาทานเติมนํ ้าซุปชาบูปรุงรสแล้ วต้ มให้
เดือดแล้ ว จึงนําอุด้งสดลงต้ มสามารถรับประทานเป็ นอุด้งร้ อนทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อนนํา้ จิ ้มซีอิ๊วเกาหลีและ
เครื่ องเคียง
 ที่พัก WINSOR ,SONGTAN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3*
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วันที่สาม ไร่ สตอเบอร์ ร่ ี –โรงเรียนสอนทากิมจิ+ชุดฮันบก –สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –โซล -ตลาดทงแดมุน
 เช้ า

 เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ซึ่งกําลังออกผลเต็มต้ นให้ ท่านได้
เห็นถึงวิธีการทําไร่ที่สามารถให้ ผลที่โตและหวานกรอบ ให้ ท่านเดินชมฟาร์ ม
พร้ อมกั บ ท่ า นสามารถเก็ บ ชิ ม ได้ เ ล็ ก น้ อยอี ก ทัง้ ยัง สามารถซื อ้ กลับ ไป
รับประทานและฝากคนทางบ้ านได้ ด้วย จากนันนํ
้ าท่านสู่ โรงเรี ยนสอนทา
กิมจิ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ ้นสมัย โชซอน (Chosen) โดยชาวบ้ านเก็บผักสด
มาหมักไว้ ในไหกิมจิทําเก็บไว้ กินได้ ทกุ ฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตังแต่
้ ข้าวต้ ม ข้ าวสวย
ซุป ข้ าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์ เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทํากิมจิกินเองที่บ้าน ตําหรับกิมจิแต่ละบ้ าน
จึง ไม่เ หมื อนกัน และตกทอดเป็ นเหมื อนมรดกปลายจวักของสตรี เกาหลี อีกด้ วย ขอเชิ ญท่านร่ วมหา
ประสบการณ์ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื ้อไหนก็จะต้ อง
มีกิมจิเป็ นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื ้อนันๆ
้ ด้ วยทุกครัง้ ไป และกิมจินี ้ยังมี
มากกว่า 100 ชนิดให้ เลือกรับประทาน ให้ ท่านฝึ กลองทําและได้ ชิมกิมจิฝีมือ
ของตัวท่านเอง หากติดใจ ท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสูญญากาศ เพื่อนํา
กลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้ อีกด้ วย พิ เศษ! เก็บความประทับใจ
กับชุดประจําชาติเกาหลีฟรี !!
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (คาลบี ้ หมูย่างเกาหลี ) – อาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุม่ และกลมกล่อม นําเนื ้อหมูยา่ งบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม และตัดเป็ นชิ ้นพอคํา ห่อทาน
แบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่นํ ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และเครื่ องเคียงที่ขอบหรื อข้ าวสวยร้ อนตามความชอบ เสริ ฟ์พร้ อมนํ ้า
ซุปสาหร่าย
นํ า ท่า นสู่ สวนสนุ ก เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุก กลางแจ้ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในประเทศเกาหลี อิ ส ระเวลาให้ ท่า น
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express,
Rolling X-Train พร้ อมด้ วยบัตรเครื่ องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จํากัดรอบ เล่นได้ ทกุ อย่าง)
รื่ นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้ วยนัง่ รถบัสท่องป่ า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิง โต
หนึ่งเดียวในโลกได้ ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่างเป็ นสุข พบความน่ารักของหมี
แสนรู้ ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ได้ อย่างยอดเยี่ยมและช้ อปปิ ้งสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ
มากมายของเอเวอร์ แลนด์ จากนันนํ
้ าท่านสู่กรุ งโซล เมื องหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุน หรื อเทียบได้ กบั ประตูนํ ้าบ้ านเรา ตังอยู
้ ่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น 1 ในประตู
เมื องอันดัง้ เดิม ของกรุ ง โซลตลาดแห่ง นี ท้ ่านสามารถช้ อปปิ ้ง สิน ค้ าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้ อย่า ง
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สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื ้อผ้ าที่ทนั สมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้ าง ตังอยู
้ ่ท่ามกลางบรรยากาศแบบ
โบราณ บางร้ านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสีและดนตรี ตลอดคืน สินค้ าที่มีมากที่สุดในตลาดนี ้ คือ ผ้ า เครื่ อง
แต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ในบ้ าน รองเท้ า เครื่ องกี ฬา ร้ านต่างๆ ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA
TOWER และ DESIGNER CLUB

 ค่า

วันที่ส่ ี
 เช้ า

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ANDONG JIMDAK) – อาหารพื ้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคน
ไทย ปรุงด้ วยไก่ วุ้นเส้ น นํ ้าซุปเข้ มข้ น คลุกเคล้ าด้ วยรสกลมกล่อม เสริ ฟ์พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียง
หลายหลายชนิด
 ที่พัก RICHEN , NOBLESSE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3*

พระราชวังเคียงบ๊ กคุง– ศูนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพร – ดิวตีฟ้ รี – คลองชองเกชอน COSMETIC GALLERY – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังเคียงบ๊ กคุง ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่
กว่า 600 ปี ที่ ไ ด้ รับ การบูรณะซ่อ มแซมเพื่ อความสมบูร ณ์ และสวยงาม
เหมาะแก่การเยี่ ยมชม ชมความยิ่งใหญ่ ของที่ ว่าราชการกษัตริ ย์ในสมัย
อาณาโซซอนที่ตําหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลางนํา้ ที่ใช้
สําหรับรับรองแขกบ้ านแขกเมืองของประเทศ ตําหนักที่บรรทมของกษัตริ ย์
และราชินี ต่อด้ วยเข้ าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลีทงชายหญิ
ั้
งตังแต่
้ เกิดจนวาระสุดท้ ายของชิวิต นําท่านชม ศูนย์
โสมรั ฐบาล เรี ยนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีจากเจ้ าหน้ าที่ ที่ผ่านการอบรมจากรัฐบาล
เกาหลี พร้ อมเลือกซื ้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้ บํารุ งสุขภาพตัวท่านเองหรื อเป็ นของ
ฝากสําหรับครอบครัว ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ให้ ท่านได้ รับชมสมุนไพรที่คดั เลือกและดูแลอย่างพิถีพิถนั

อิสระให้ ท่านได้ เลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ ากลับไปเป็ นของฝาก
 เที่ยง

รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ไก่ต๋นุ โสม) เป็ นอาหารบํารุ งสุขภาพต้ นตํารับชาววัง เสริ ฟ์ในหม้ อดินท่ามกลางนํ ้าซุปที่
กําลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลี ้ยงจนอายุได้ 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควัก เครื่ องในออกจน
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หมด แล้ วนําเครื่ องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี ้ พุทธาจีน รากโสม พร้ อมด้ วยข้ าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้ วผ่านการตุ๋นจนได้ ที่
เนื ้อไก่ลอ่ นจนสามารถรับประทานได้ อย่างสะดวกเพิ่มรสชาตด้ วยเส้ นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริ กไทยป่ น
นําท่านช้ อปปิ ้งสินค้ าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังให้ ท่านได้ เลือกชมและเลือกซื ้ออาทิ LOUIS
VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรื อเครื่ องสําอาง ผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop...
พาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ ทําให้ กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่นํ ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กําลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งาน
แสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ
จากนันพาท่
้
านแวะช้ อปปิ ง้ สินค้ าเครื่ องสําอางที่ COSMETIC GALLERY เป็ นศูนย์
รวมของเครื่ องสําอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก
มากมายหลากหลายแบรนด์ เ นมที่ นํ าเข้ ามาจากทั่วโลกอิ สระท่า นเลือ กซื อ้ ได้ ต าม
อัธยาศัยต่อด้ วยนําท่านช็อปปิ ้ง ตลาดเมียงดง แหล่งช้ อปปิ ้งขึ ้นชื่อและสถานที่รวม

 ค่า

แฟชัน่ ชันนํ
้ าของกรุ งโซล หรื อที่คนไทยรู้ จกั ในชื่อของ สยามแสควร์ เกาหลี ท่านจะได้
พบกับสินค้ าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสําอางค์ยี่ห้อดังๆ
อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ
เสื ้อผ้ าแฟชั่นมีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ ร้ านกระเป๋ าแฟชั่น
รวมถึงเครื่ องประดับต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่
จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ BUFFET) อิ่มอร่ อยแบบไม่อนั่ กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ ต์
 ที่พัก RICHEN , NOBLESSE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3*

วันที่ห้า

โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมลิฟต์ ) – ถนนฮงอิก – RED PINE - อเมทิส - ซุปเปอร์ มาเก็ต –
กรุ งเทพฯ

 เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นําท่านชม หอคอย โซลทาวเวอร์ ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็วา่ ได้ เป็ น
สถานที่ยอดนิยมที่หนุม่ สาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผ้ คู นให้ ความนิยมเดินทางมา
ถ่ายภาพ และเป็ นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ ้นไปบนเฉลียงบริ เวณหลังคาซึง่ คุณจะ
เห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้ อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็ นสถาน
ที่สดุ โรแมนติก ที่บรรดาคูร่ ักเกาหลีนิยมนําแม่กญ
ุ แจมาคล้ องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะ
ไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคูร่ ักลง บนแม่กญ
ุ แจพร้ อม
ข้ อความสุดซึ ้ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (CHINESE FOOD) บริ การทุกท่านด้ วยเมนูอาหารจีน
นาท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้ วยสีสนั ของงานหัตถกรรม เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า
กระเป๋ าและเครื่ องใช้ ภายในบ้ าน เหล่านี ้มีทงที
ั ้ ่ทํามาจากโลหะ ผ้ า และวัสดุอื่นๆ จากฝี มือของเหล่าศิลปิ นวัยรุ่ นที่มีความมุ่งมัน่

 เที่ยง
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17.40 น.
21.10 น.
18.30 น.
22.10 น.

ที่ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิษฐ์ ทํามือที่แห่งนี ้จึงถือเป็ นสถานที่ยอดนิยมสําหรับวัยรุ่ น และในบริ เวฯนันยั
้ งมีร้านคาเฟ่
แปลกใหม่, ห้ องงานศิลป์ น่านัง่ เล่น, ร้ านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรมคลับเดย์ นําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่
สกัดจากนํ ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย ต่อด้ วยชม โรงงาน
พลอยสีม่วง อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศเกาหลี เลือกซื ้อหาเป็ นของที่ระลึกที่มีค่าให้ แก่คนที่คณ
ุ รัก ซุปเปอร์ มาเก็ต
อิสระท่านเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ ต กิมจิ
มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้ าสูส่ นามบิน
นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 651
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

**** รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ทางบริ ษัทฯ เป็ นการชําระแบบชําระ เหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชํา ระ
ให้ กบั สายการบินและสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ แบบชําระเหมาขาดก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่ วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการไม่
ว่าด้ วยสาเหตุใดๆหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่า
ทัวร์ สว่ นใด ๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ทา่ น****

อัตราค่ าบริการ
รวมภาษีสนามบินและภาษีต๋ วั ทุกชนิดแล้ ว
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
ผู้ใหญ่
ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง

28 ม.ค. – 1 ก.พ. 58
4-8 ก.พ. // 11-15 ก.พ. 58
25 ก.พ. – 1 มี.ค. 58
4-8 มี.ค. //11-15 มี.ค. 58
18-22 มี.ค. // 25-29 มี.ค. 58
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 58
6-10 ก.พ. // 19-23 ก.พ. 58
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 58
6-10 มี.ค. //13-16 มี.ค. 58
20-23 มี.ค. // 27-31 มี.ค. 58

OZ

KE

25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กรับเตียง

24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900

ผู้ใหญ่ 2+
เด็กไม่ รับเตียง

23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ ้นเครื่ องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน
แยกใส่ถงุ พลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนด
รวมถึงสิง่ ของทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน
เท่านัน้ และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้
กรอก เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม หรื อรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่ านละ 10,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทัง้ หมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสาย การบิน
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %
6. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านกรณีไม่พกั เดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู ํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ รวมทัง้ ทริป 20,000 วอน ต่ อท่ าน (ประมาณ 600 บาท)
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
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5. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อ ยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การ
ต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทาง ขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ขึน้ ไป (กรณีลูกค้ า 10 ท่ าน ออกเดินทางไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไ ว้
แล้ วทังหมด
้
***ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้ท่ ตี ้ องการเดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ***
1. ผู้เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้ วย
อาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรี ยมบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบรับรอ ง
การทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ้ ามี ) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ
ในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคน
เข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ นื ๆ

