ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
พิพธิ ภัณฑ์ กระดาษเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์ เมียงดง ทงแดมุน
อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์ บาบีควิ ปิ้ งย่ างคาลบี + ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม
กาหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 2560 ดูตามท้ ายโปรแกรม
วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมชิ ้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ L โดยสายการบิน T’way (ที เวย์ ) โดยมี
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี
หมายเหตุ สนามบินสุ วรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่ งทัว่ โลก อนุญาตให้ นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึน้
เครื่องได้ ในปริมาณไม่ เกิน 100 มิลลิลติ ร / ขวด / กระปุก / หลอด (รวมกันไม่ เกิน 1 ลิตร) การนาผลิตภัณฑ์ ของสดทีท่ าจากสั ตว์ ไม่ ว่าเนือ้
หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้ สด ไม่ อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพือ่ ป้ องกันโรคต่ าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่ าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง

ภูเขาหูม้า – วัดแท๊ปซา – อุทยานแนจังซาน - เมืองเจินจู

01.25 น. ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทีย่ วบินที่ TW 102
08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
( ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่ าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ าน )
*** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว ***
จากนั้นนาท่านไปยัง ภูเขาหูม้า ( Mt.Maisan ) ตามชื่อของภูเขาที่มียอดแยกจากกันลักษณะคล้ายกับหูมา้ และตรงบริ เวณด้านล่างของเขามี
วัดแท๊ ปซา ( Tapsa Temple ) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 1900 ซึ่งมีเจดียห์ ิ นเป็ นลักษณะเด่น เป็ นที่สวดมนต์ และเป็ นสัญลักษณ์เพื่อความ
สงบสุข และในระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติ ระหว่างที่ท่านจะเดินเข้าไปในวัด
เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู คล้ ายสุ กหี้ ม้ อไฟของญี่ปุ่น โดยนาเครื่องเคียงต่ าง ๆ เช่ นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ ง
เบคอนหมูทจี่ ดั เตรียมไว้ มาจัดเรียงให้ สวยงามในหม้ อ เวลาทานเติมนา้ ซุปชาบูปรุงรสแล้ วต้ มให้ เดือด แล้ วนาอูด้งสดลงต้ ม สามารถ
รับประทานเป็ นอูด้งร้ อนและทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน ๆ นา้ จิม้ ซีอวิ๊ เกาหลี และเครื่องเคียงต่ าง ๆ

บ่ าย

คา่

จากนั้นนาท่านไปยัง อุทยาน Naejangsan เป็ นภูเขาที่มีชื่อเสี ยงในจังหวัด Jeolla เป็ นภูเขาที่ดี ที่สุดในเกาหลีในการมาพักผ่อนและ
ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริ งในช่วงทุกฤดู ที่มีความสวยที่แตกต่างกัน ในหน้าร้อนท่านจะได้สมั ผัสกับความเขียวขจีของต้นไม้
ภูเขาจะกลายเป็ นสี เขียวสดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสี เป็ นสี สม้ แดง เหลือง เมื่อฤดูหนาวหน้าผาหิ นจะถูก
ปกคลุมไปด้วยหิ มะ และ ช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็บานสะพรั่ง สวยงามยิง่ นัก มีพ้นื ที่ท้ งั หมดประมาณ 76,032 ตารางกิโลเมตร
ภายในอุทยานยังมีน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงเช่น Dodeok และน้ าตก Geumseon
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เจินจู เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศเกาหลี ที่มีไว้เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาและรักหวงแหนใน
วัฒนธรรมของตนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้อย่างหาที่ติไม่ได้ “เจินจู” มีวฒั ธรรมผสมผสานความดั้งเดิมคล้ายตลาดสามชุก ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดร้อยปี หรื อแม้กระทัง่ บ้านเมืองเก่าแก่ในแถบเกาะรัตนโกสิ นทร์ของเมืองไทยเรา ในช่วงสุดสัปดาห์ เจินจู จึงเหมือนคุณปู่
คุณย่าที่คอยเปิ ดประตู ต้อนรับลูกหลานให้มาเยีย่ มเยือนและสัมผัสกลิ่นอายรากเหง้าของพวกเขาอย่างน่าสุขใจ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ฮันชิก เซ็ทเมนูแดจังกึม อาหารของสังคม
ชั้นสู งของเกาหลีในสไตล์ เกาหลีโบราณ โดยจะจัดเป็ นแบบชุดโต๊ ะโบราณเกาหลี เน้ น
อาหารเพือ่ สุ ขภาพ ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงต่ าง ๆ ทีม่ มี ากมายหลายชนิดหลาย
ประเภทให้ ได้ เลือกชิมและเลือกทาน เช่ น ผักดองต่ างๆ กิมจิ ผักสด ปลาย่ าง ข้ าว ซุป
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ JEONJU HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง

พิพธิ ภัณฑ์ กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู – อุทยานแนจังซาน – เล่นสกี

รับประทานอาหารเช้ า ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ กระดาษเกาหลี เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมสิ่ งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของเกาหลีมากกว่า 3,000 ชิ้น
จากนั้นมานาท่านไปยัง Jeonju Hanok Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่คาบเกี่ยวระหว่าง พุงนัมดองและ
เกียวดอง มีบา้ นเรื อนแบบเกาหลีที่เรี ยกกันว่า ฮันอกอยูก่ ว่า 800 หลัง ถึงแม้วา่ บริ เวณเมืองโดยรอบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็ นสังคม
อุตสาหกรรมแต่หมู่บา้ นแห่งนี้ก็ยงั คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและมีวถิ ีชีวติ โดยยึดถือประเพณี ดงั เดิม ด้วยความสวยงามของสถานที่จึงมี
ละครหลายเรื่ องที่มาถ่ายทามากมาย
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู ข้ าวยาเกาหลี (บิบิมบับ) เป็ นข้ าวสู ตรดัง่ เดิมของเกาหลี
ทีล่ อื ชื่อของเมืองแห่ งนี้ ซึ่งนาเอาข้ าวสวย ผักต่ าง ๆ เช่ น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่ าย
และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้ รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้ อมกับนา้ ซุป กิมจิ
ถั่วงอกดอง หรือเต้ าหู้ทรงเครื่อง

บ่ าย

คา่

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมผมไม้สดๆๆรสชาติหวานตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งในหุบเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
ประเทศหรื อดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่ นทุกวัย
การท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้จะพาขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก จะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโตและเสื อสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้
อย่างดี..จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรเข้าชมที่
สามารถเล่นเครื่ องเล่นฟรี ได้ทุกอย่างไม่ จากัดรอบ (ONE DAY PASS
TICKET) เช่น T-Express เครื่ องเล่นใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลงั กาสองตลบ เป็ นต้น ช้
อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกมากมาย ชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดู
ร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ ในฤดูใบไม้ร่วง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีทเี่ ลือ่ งชื่อและรู้ จกั กันดีทวั่ โลก
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RIO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง

บ่ าย

พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์ โสมรัฐบาล – ศูนย์ เครื่องสาอาง - ศุนย์ สมุนไพรบารุ งตับ –
ตลาดเมียงดง - Duty Free – ตลาดทงแดมุน

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ตั้งอยูท่ างตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่ มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระ
เจ้าแทจง เพื่อใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอนและสถานที่วา่ ราชการ ชางด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็ นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของ
เกาหลี ส่วนตัวตาหนักที่เห็นในปัจจุบนั นั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสี ยหายจากอัคคีภยั และสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวัง
เป็ นอุทยานลับ “พีวอน” นาท่านช้อปปิ้ งที่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีวา่ เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ
และรับฟังข้อมูลความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเปิ ดเผยเคล็ดลับให้กบั ผูม้ าเยือนเท่านั้นปัจจุบนั โสมเป็ นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ
เกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสู งอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายและที่สาคัญ
ที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า
จากนั้นนาท่าน เลือกซื้อ คอสเมติก หลากยีห่ อ้ คุณภาพ@ศู นย์ เวชสาอางค์ เครื่องสาอางค์
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็ นอาหารเลือ่ งชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่ าบารุงและเสริม
สุ ขภาพ เสิร์ฟท่ านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้ อน ภายในตัวไก่ จมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้ อมเครื่องเคียงที่
เรียกว่ ากักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดา และเกลือ
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเกนามู ) สมุนไพรบารุงตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มี
คุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจยั มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบารุ งตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วน
แกนกลางของโสมบริ สุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ตน้ ฮ็อดเก เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์
เรี ยกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ ยว ซึ่งบารุ งตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ า อาการอาเจียน และท้องผูก
ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลด
ความเสี่ ยงที่แอลกอฮอลล์จะทาลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็ นผลเสี ยกับ
ตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วเิ ศษกับชีวติ ของเราทุกคน

คา่

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน เมียงดง หรื อสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้ านาสมัยเพียงใด
ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ แบบอินเทร์น เครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ใน
การช้อปปิ้ งอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหา
สิ นค้าได้ตามอัธยาศัย หรื อจะลองนัง่ ดื่มกาแฟในคอฟฟี่ ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ บุฟเฟต์ บาบีควิ ปิ้ งย่ างคาลบีสไตล์ เกาหลี กับ เนือ้ สัตว์ ! เนือ้ หมู เนือ้ วัว ข้ าวสวยและนา้ ซุป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้ งที่ชื่อไดว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณประตูเมืองโบราณทางทิศ
ตะวันออกท่านสามารถซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่น้ ีอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุด
เครื่ องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้ งสิ นค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MARU HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง

นัมซานทาวเวอร์ - ศูนย์ สมุนไพรนา้ มันสน – ศูนย์ อัญมณีพลอยสี ม่วง - ซุ ปเปอร์ ละลายเงินวอน –
กรุ งเทพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซันเป็ นทีต่ ้งั Seoul Tower “ซี่งเชื่อกันว่ าถ้ าใครขึน้ มาคล้ องกุญแจทีห่ อคอยนัมซาน และโยน
ลูกกุญแจทิง้ ไป คู่รักคู่น้นั จะไม่ มใี ครมาพรากจากกันได้ ชั่วนิรันดร์ ” (ไม่ รวมค่ าลิฟต์ )
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER RED PINE ) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากนา้ มันสนแดง ทีม่ ี
สรรคุณช่ วยบารุงร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ พะโล้
นาท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดย
มีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี มว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย
ข้อมือ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองเป็ นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโก
แลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ปผลไม้ ในราคาพิเศษ นาทุกท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
20.25 น. เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ทีเวย์ (TW) เทีย่ วบินที่ TW 101
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กาหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลีย่ นได้ และบริษัทฯไม่ รับผิดชอบต่ อความล่ าช้ าหรือบริการทีบ่ กพร่ องของสายการบิน

หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีผ้เู ดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่ อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่คนื
ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

วันเดินทาง
24 – 28 เม.ย
03 – 07 พ.ค
17 – 21 พ.ค
07 – 11 มิ.ย
21 – 25 มิ.ย

ผู้ใหญ่ (2 ท่ าน/ห้ อง)
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 11 ปี พักร่ วมกับผู้ใหญ่ (2+1)
เสริมเตียง
ไม่ เสริมเตียง
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900

พักเดีย่ ว
(เพิม่ )
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

เด็ก ( INF )
ตา่ กว่ า 0-2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

* จานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป *
ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันหรือภาษีใด ๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 01/01/16 *
อัตราค่ าบริการรวม ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – โซล – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมูค่ ณะ พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ งและค่ าภาษีนา้ มันของสายการบิน + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนาเที่ยว + ค่าผูน้ าทัวร์
(มัคคุเทศก์) อานวยความสะดวก + ค่ านา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 15 กก. (ไม่ เกินท่ านละ 2 ชิ้น) + ถือขึน้ เครื่องได้ 10 กก. + ค่าประกันอุบตั ิเหตุตาม
กรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ากว่า 15 ปี หรื ออายุ 75-85 ความคุม้ ครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปี ไม่คุม้ ครอง
ไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ายร่ างกาย)
ราคาค่ าบริการไม่ รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวชี ่องพิเศษ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าซักรี ด
ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ 26,000 วอนตลอดทริป ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรื อน้ าหนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว
ค่าภาษีการบริ การ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงือ่ นไขในการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับยืนยันการจองพร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อ
เดินทางและชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผู ้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง 1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการก่อนการเดินทางหรื อก่อนหน้านั้น
โดยจะยึดเงินมัดจา 5,000 บาท เพราะทางผูจ้ ดั ต้องการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน หรื อ ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรื อการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 2) ยกเลิกก่อนการ
เดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ 4) ยกเลิกก่อนการ
เดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%

เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง
1.หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณี ทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มต้นการทางาน)
3. กรณี ที่ท่านเป็ นเจ้าของกิจการกรุ ณาจัดเตรี ยมสาเนาหนังสื อจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนต์รับรองสาเนาให้ถูกต้อง
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั
5. กรณี เป็ นนักเรี ยน, นักศึกษา กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองจากทางสถาบันเป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ (ในกรณี ที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับ
บิดาหรื อมารดา ต้องจัดเตรี ยมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้ 5.1 หนังสื อรับรองการทางานของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง 5.2 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ของบิดา หรื อมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบนั 5.3 สาเนาสูติบตั ร
หมายเหตุ
1) ผูจ้ ดั มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของสายการบิน
2) ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่านผูใ้ หญ่ และหากทางผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
3) ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรื อการปรับขึ้นของ
ภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน
4) หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5) ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ อุบตั ิเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
6) กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง หรื อ
หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การ
นั้นๆ
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั
กากับเท่านั้น
8) ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณี อื่นๆ
*** กรุณาเตรียมเอกสารเพิม่ เติมนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ในการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีของท่ าน ***

