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ออกเดินทาง ตั้งแตเดือน มี.ค. - พ.ค. 2559
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
……น.
……น.

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น4 เคานเตอร N สายการบิน
แหงชาติเกาหลี เที่ยวบิน..... โดยมีเจาหนาที่ของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลให การตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอน
ขึ้นเครื่อง
นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินโคเรียนแอร เที่ยวบิน….. (บริการอาหารเชา และ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง สนามบินอินชอน - เลือกชิมสตรอวเบอรรีสดๆ จากไร - อุทยานแหงชาติซอรัค + Cable Car – ไหว
พระใหญ วัดชินฮึงซา

……น.

เที่ยง

ถึงทาอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ทานจะพบมัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับคณะ (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทานไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระสวนตัวให
เรียบรอย (ขั้นตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีขอสงสัย
ประการใด กรุณาติดตอสอบถามที่เจาหนาที่ หรือบริษัทลวงหนา)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานขึ้นรถโคชปรับอากาศผานสะพานแขวนยอง
จอง เปนอีกสิ่งที่แสดงถึงความหวังในการรวมชาติที่มีความยาวกวา 4.42 กม. นําทุกทานเดินทางมุงไปยังจังหวัด คัง
วอน ซึ่งเปนที่ตั้งของ ภูเขาสี่ฤดู หรือสวิสเซอรแลนดเกาหลี... จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งใน
เกาหลี ประกอบดวยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตาพรอมทั้งสรางความสวยงามที่แตกตางกันในแตละฤดู
(โดยเฉพาะในชวง เม.ย. วิวตลอดสองขางทางจะสามารถพบเห็นตน และดอกซากุระเบงบานงดงามมาก)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
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นําทานเดินทางสู “ไรสตรอวเบอรรี” ของชาวเกาหลี ที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอ วเบอรรีเกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ทั้งหวานหอมชวน
รับประทานเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอ วเบอรรีสดๆ จากตนในไร และเลือกซื้อเปนของ
ฝากไดตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทุกทานเขาสู “อุทยานแหงชาติซอรัค” ซึ่งเปนที่นิยมในการใชเปนฉากในการถายทําละครหลาย
เรื่องดวยกัน เต็มไปดวยขุนเขาซึ่งอุดมสมบูรณดวยปาไม สายน้ํา และลําธาร ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่
งดงามสองขางทาง ถายรูปคูกับอนุสาวรียหมี ชมความงามของอุทยานแหงชาติแหงนี้ ที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขาสี่ฤดู ตั้งอยู
ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ปาไม หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ
หินรูปรางตางๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง
พาทานนั่งกระเชา Sorak Cable Car เปนกระเชาขนาดใหญที่นําทานขึ้นบนเทือกเขา ที่สูงที่สุดในเกาหลี
สามารถจุนักทองเที่ยวไดนับสิบคน เมื่อขึ้นไปแลวทานจะไดสัมผัสกับความงามของธรรมชาติ
จากนั้นนําทานนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองคมหึมาตั้งอยูกลางแจง ที่สรางขึ้นเพื่อสวดออนวอนให
คาบสมุทรเกาหลี ไดรวมเปนหนึ่งเดียวกัน หากเดินขามสะพานชําระจิตใจ ทานจะพบ “วัดชินฮึงซา” วัดเกาแกกวาพัน
ป สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

วันที่สาม ปน RAIL BIKE + พิพิธภัณฑแหงกาลเวลา - หมูบานศิลปะ - กรุงโซล - ตะลุยยานวัยรุนฮงอิก
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นําทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม RAIL BIKE ซึ่งจะพาทานเขาสูบรรยากาศของการปนจักรยานบน
รางรถไฟชิดติดขอบทะเล ที่มีความงดงาม และมนตเสนหของธรรมชาติในฤดูใบไมผลิตลอดริมทะเล เปนระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ทานจะเต็มอิ่มกับอากาศที่บริสุทธิ์ วิวทิวทัศนของชนบทเกาหลี และชายหาด เหมาะที่จะพา
ครอบครัว คูรัก ทุกๆวัยไดมาสัมผัสกัน
แวะชมพิพิธภัณฑที่จะพาคุณนั้นไดสัมผัสถึงคุณคาแหงเวลากันที่ JEONGDONGJIN TIME STORY ที่นี้มี
การจัดแสดงดวยรูปแบบของ "มนุษย และเวลา" เชิญชมนาฬิกาที่หายาก 250 เรือนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถพบเห็น
ไดที่นี้ เพื่อใหผูชมไดเขาใจถึงประวัติศาสตรของมนุษยกับวิทยาศาสตร และวิธีการที่พวกเขาจัดการกับเวลา ไมเพียงแต
เปนสถานที่ที่เรียนรูไดอยางดีแลว ที่นี้ยังมีบานที่สรางเปนรูปทรงของนาฬิกาทรายอันสวยงามให ทุกทานไดชม และ
ถายรูปเก็บนําไปอวดเพื่อนๆ และเหมาะกับครอบครัวหรือคนรักที่จะชื่นชมความสําคัญของเวลาในชีวิตของเรา
พาเที่ยวชม "หมูบานศิลปะ" หมูบานแหงนี้มีสิ่งที่นาสนใจอยูตรงกําแพง ภายในหมูบานจะมีภาพวาดตาม
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ผนังกําแพง เปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวการใชชีวิตของพวกเขา และประวัติความเปนมาของหมูบานไดอยางสวยงาม
และสถานที่นี้ยังเปนสถานที่ถายทําซีรียชื่อดังอยาง The Heirs (หยุดหัวใจ ...นายไฮโซ) ที่มีพระเอกชื่อดังนําแสดง
อยาง ลี มิน โฮ และ นางเอก พ ารค ชิ น เฮ ที่เคยนํามาฉายในบานเราใหไดฟนกันไปแลว ทานยังสามารถถายรูปสวยๆ
เก็บมาอวดเพื่อนๆใหไดอิจฉากันอยางแนนอน
เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ที่นี่ถือไดวาเปนศูนยรวมความเจริญ
ทางดานตางๆ ของประเทศเอาไว ไมวาจะเปนหางรานยานการคาชื่อดัง สถานที่สําคัญทางการเมือง และความทันสมัย
ในการคมนาคม ปจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยูในกรุงโซล แตภายใตการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง กรุงโซล
ก็ยังเปนเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ที่ชาวเกาหลียังคงอนุรักษไวเปนมรดกอันล้ําคา ไมวาจะเปนพระราชวัง
อันยิ่งใหญที่ยังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑตางๆ ฯลฯ
จากนั้นนําทานเขาสูบริเวณยานวัยรุนชื่อดังหนา มหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหง
หนึ่งของกรุงโซล ตามริมทางเดินจะมีแผงขายของที่ระลึกแฮนดเมดสไตลเกาหลี เสื้อผาแฟชั่นอินเทรนดเครื่องประดับ
นารักๆไมซ้ําใคร บางรานทานยังสามารถสั่งทําของที่ระลึกในรูปแบบที่ทานตองการ อีกทั้งอาจจะไดมีสวนรวมกับวัยรุน
เกาหลีที่มาจัดการแสดงดนตรีสด ณ ถนนสายนี้ พลาดไมได!! นําทุกทานสามารถแวะชม และพักคลายเหนื่อยกันสัก
หนอยที่คาเฟชื่อดัง KITTY CAFÉ สัมผัสความนารักแหงโลกสีชมพูของเจาแมวเหมียว HELLO KITTY รวมถึงการ
ตกแตงราน อุปกรณ ของใชตางๆ รวมไปถึงหนาตาของกาแฟและขนมเมนูตางๆ จะเปนสัญลักษณของเจาเหมียวคิตตี้
ที่จะทําใหทุกทานตองหลงรัก และสําหรับทานใดที่ชอบคาเฟสไตลวินเทจสุดคลาสสิคสามารถเดินเลนชิลๆมายัง aA
CAFE ที่นี่เปนทั้งคาเฟ พิพิธภัณฑ และโชวรูมเฟอรนิเจอรที่มีลักษณะ และเสนหเฉพาะตัว ดวยหองอันโอโถง โตะ เกาอี้
หลายสไตลใหเลือกนั่ง โดดเดนดวยโคมไฟ Mirror Balls โดย Tom Dixon
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

เพลิดเพลินกับเครื่องเลนที่ สวนสนุกล็อตเตเวิลด - ศูนยโสมเกาหลี - เครื่องสําอาง แบรนดดังของ
เกาหลี - สยามสแควรเกาหลี เมียงดง - โรแมนติกที่ ชองเกชอน
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พาทุกทานไปพบกับดินแดนแหงความสนุกหฤหรรษ และไฮเทคในรูปแบบใหมที่
สวนสนุกลอตเตเวิลด
สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี และแบงเปนหลายโซนดวยกัน ทานสามารถสนุกสนานกับเครื่องเลนหลากชนิดทั้ง
ในรม และกลางแจงที่ลอตเตเวิลดิ์ เอ็ดเวนเจอรกับการผจญภัยตางๆ เชน ผจญภัยในโลกของซินเบต หอคอยไจโรดร็อป
โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟตาซี เปนตน หรือจะขามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย ที่เต็มไปดวยเกาะแหง
การคนหา ตั้งอยูใจกลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟาชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด เกมสการละเลนตางๆ ราน
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ขายอาหารรูปแบบตางๆ รานขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาทานรูจักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรูจักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชน
ชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยาง
มากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือ
โสมสกัดเขมขน เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนย
โสมเกาหลี
จากนั้นนําทานเลือกซื้อ เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี เชน ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM
และอีกหลายแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง ใหทานไดลองและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
พาทานเขาสูยาน “เมียงดง” ซึ่งเปนสยามสแควรของเกาหลี มีวัยรุนหนุมสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกวา
พันคนในแตละวัน จะพบกับถนนที่เปนศูนยรวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี เสื้อผาแฟชั่น GIORDANO, GUESS, EVISU,
UNIQLO, H&M, ZARA, SPAO รองเทา PUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE รานเสริมสวย
เครื่องสําอางคเกาหลี และรานอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกลๆ กันยังมีหางสรรพสินคา ล็อตเต เมโทรมิโดปา
หางสรรพสินคาชินเซเก และรานมิกลิออร ซึ่งตั้งอยูทั้งใตดิน และบนดิน รานคาสไตลรถเข็น ที่หอบเอาสินคาวัยรุนอัน
พึงปรารถนาของนักซื้อนักแตงตัวทั้งหลายมาใหไดเลือก มาถึงที่นี่...ไมควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรส
ตางๆ ใหทานไดเลือกชิมตามอัธยาศัย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาทุกทานเดินเลนเพลินๆ ที่บริเวณ “คลองชองเกชอน” ถูกขุดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อราว 600 ปกอน ในสมัย
ของกษัตริย YEONGJO กษัตริยองคที่ 21 แหงราชวงศโชซอน คลองชองเกชอนเปนสัญลักษณของการผสมผสาน
กลมกลืนกันอยางลงตัวของธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร อิสระถายภาพ ชมความงามของ
สวนสาธารณะตลอดทาง
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

รวมเทศกาล ซากุระบาน - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 4 มิติ - แอนทีค
อินซาดง - ศูนยรวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พาทุกทานเขาชม ดอกซากุระบาน ณ บริเวณริมฝงแมน้ําฮัน เพื่อชมความงามของดอกซากุระเกาหลี วามี
ความสวยงามเพียงใด ทั้งชาวเกาหลี และชาวตางชาติ ตางพรอมใจกันมาสัมผัสกับบรรยากาศที่หนึ่งปจะมีเพียงครั้ง
เดียว พบกับ อุโมงคซากุระ ที่ทอดยาวตลอดสองขางทาง กอปรกับความงามของแมน้ําสายหลักของกรุงโซล ยิ่งทําใหผู
ที่ไดไปรวมงานเคลิบเคลิ้ม...หลงไหล...อยากเก็บภาพบรรยากาศไวอยางนี้ตลอดไป (เฉพาะในเวลาเทศกาลเทานั้น)
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นําทุกทานสูศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแล
ตับใหสะอาดแข็งแรง
แลวนําทุกทานเพลิดเพลิน กับการเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําทั้งใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร
เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทุกทานพบกับประสบการณใหมของการเที่ยวชม พิพิธภัณฑภาพลวงตา ที่ไมไดมีแคภาพ 3 มิติ แตมีถึง 4
มิติ ที่นี่...คุณสามารถ ดู ฟง สัมผัส เขาไปอยูในภาพวาด เลนกับผลงานศิลปะไดตามที่ใจตองการ มีหลากหลายอารมณ
ทั้งสนุก สุข เศรา ตื่นเตน ฯลฯ
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู "ถนนแหงแอนทีค" หรือ ยานอินซาดง ชาวตางชาติที่พํานักกรุงโซลใหฉายาวา
“แมรี่แอลลี่” หรือตรอกแมรี่ ทานจะพบความเกาแกที่ ผสมอารยธรรมสมัยใหมในเมืองหลวง รานแกลอรี่ รานศิลปะ
พื้นเมือง รานขายวัตถุโบราณ รานอาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ รานชาพื้นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียง รานสะสมของเกา
กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนที่ ศูนยรวมของพื้นเมือง ขนมแบบตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียล
ช็อกโค ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง หรือมามาเกาหลี
ที่ชื่นชอบของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน
……….. น. เดินทางโดยเที่ยวบิน…เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารค่ําบนเครื่องบิน )
.………. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ**

บริการอาหาร
1.เมนู หมูบารบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลด หมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น , เห็ด
เข็มทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตาง ๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิกกับซุป
บนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอน ๆ และเครื่องเคียงตาง ๆ
2.เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหมอไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึกยักษ ขาปหอย ปลา
ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียงตาง ๆ
3.เมนูประยุกตอาหารแนวใหม มีชื่อเรียกวา โอซัม หรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิว หมักสไตล
สมัยใหมกาหลี (นํากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเปนเมนูอาหารชนิดใหมอีกหนึ่งรสชาติความ
อรอย)
4.เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ และรูจักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนที่อรอย
ที่สุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม
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เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ําซุป
สาหราย
5.เมนูซัมเกทัง หรือไกตุนโสมเกาหลี เปนอาหารวังในสมัยกอนปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวง เชื่อกันวาชวยบํารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน
ภายในตัวไก จะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพรอมเครื่องเคียง เสนขนมจีน เหลา
โสม พริกไทยดํา และเกลือ
6.เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนูกวา
200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะ เมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ในรานอาหาร
ที่ดีที่สุดในกรุงโซล
7.เมนูจิมดัก หรือไกอบซอส เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก ใส
พริก และตนหอมเพื่อเพิ่มความกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ

อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น
อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
***** เดินทางชวงวันหยุดเทศกาล (8-15 เมษายน) เพิ่มทานละ *****

ทานละ (บาท)
37,900.37,900.36,900.35,900.9,000.4,000 – 10,000 .-

ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ทุกแหงที่ระบุในรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
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5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 23 กก.
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 12 กก.
8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ ทานละ 25,000 วอน ตอทริป
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล)
เงื่อนไขการใหบริการ
1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเลื่อนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันที่ชําระคามัดจํา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
• กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป (บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา
จํานวนที่กําหนด)
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการทองเที่ยว ตามความเหมาะสม
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3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหาร
บางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

