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SPRING : KOREA BE MY LOVE 2016

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

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น4 เคานเตอร N สายการบิน
แหงชาติเกาหลี เที่ยวบิน ..... โดยมีเจาหนาที่ของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอน
ขึ้นเครื่อง
นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใตโดย สายการบินโคเรียนแอร เที่ยวบิน…. (บริการอาหารเชา และ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง สนามบินอินชอน - หอสังเกตการณรวมชาติ - สดชื่นสดใสที่หมูบานยุโรป - เกาะนามิ - ภูเขาสี่ฤดู
“ซอรัค”

……น.

ถึงทาอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ทานจะพบมัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับคณะ (เวลาทองถิ่นเร็ว
กวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทานไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย
(ขั้นตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีขอสงสัยประการใด
กรุณาติดตอสอบถามที่เจาหนาที่ หรือบริษัทลวงหนา)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานขึ้นรถโคชปรับอากาศผานสะพานแขวนยอง
จอง เปนอีกสิ่งที่แสดงถึงความหวังในการรวมชาติที่มีความยาวกวา 4.42 กม. นําทุกทานสูเมือง พาจู ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต มีบริเวณทาเรือที่ติดกับเขตแดนทางทหารระหวางเกาหลี
เหนือ และเกาหลีใต
หลังจากนั้นนําทุกทานขึ้นโคชปรับอากาศ เดินทางสู หอสังเกตุการณ ที่สามารถมองเห็นเสนแบงเขตแดน
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ระหวางเกาหลีใตกับเกาหลีเหนือ ที่นี่เราสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือกําลังทําเกษตรกรรม เพาะปลูก ฯลฯ
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของชาวเกาหลีเหนือ ทุกทานสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่
ระลึก ที่เปนผลิตภัณฑพื้นบานของเกาหลีเหนือ
จากนั้นพาทุกทานเติมความสดชื่น สดใส ใหไดชุมฉ่ําหัวใจ รวมกันยอนวัยไปกับแดนแหงสีสัน ณ หมูบานสี
ลูกกวาด แหงเมืองอารีดัง ไมวาจะเปนอาคาร บานเรือน รานคา รานอาหาร รานแกลอรี่ แตงแตมดวยสีสันสวยงาม
หลากหลายคลายเมืองลูกกวาด ทําใหผูที่ไดไปเยือนประทับใจกับความนารักของดินแดนแหงนี้
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกทานเดินทางลงเรือเฟอรรี่สู “เกาะนามิ” สถานที่โรแมนติกอีกแหงหนึ่ง สําหรับคูรักหนุมสาว
เปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีเรื่อง “WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว” ใหทุกทานไดสัมผัส
บรรยากาศสดใส และสายลมเย็นที่พัดผานที่เกาะนามิ เกาะมีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ําซึ่งเต็มไปดวยธรรมชาติอัน
เงียบสงบ ทิวสนอันเปนสัญลักษณที่คูรัก หรือครอบครัวจะมารําลึกถึงอดีต และสานสัมพันธครอบครัว เพลิดเพลินกับ
ความงามจนทานไมอยากจากไป ณ ที่แหงนี้ทานสามารถคารวะสุสานนายพลนัมอี ซึ่งเปนผูคนพบเกาะนี้ หรือจะเลือก
เชาจักรยานเที่ยวรอบเกาะ ดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสน ตนเกาลัด และซากุระ ที่แขงกันผลิบานใหบรรยากาศอัน
สุดแสนโรแมน อยาลืม! ที่จะถายรูปกับรูปปนพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้
แลวพาทุกทานเดินทางมุงไปยังจังหวัด คังวอน ซึ่งเปนที่ตั้งของ ภูเขาสี่ฤดู หรือสวิสเซอรแลนดเกาหลี...
จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเกาหลี ประกอบดวยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตา
พรอมทั้งสรางความสวยงามที่แตกตางกันในแตละฤดู (โดยเฉพาะในชวงเดือนเมษายน วิวตลอดสองขางทางจะสามารถ
พบเห็นดอกซากุระเบงบานงดงามมาก)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

วันที่สาม อุทยานแหงชาติซอรัค + Cable Car - ไหวพระใหญ วัดชินฮึงซา - เลือกชิมสตรอวเบอรรีสดๆ จาก
ไร - ปนRAILBIKE + พิพิธภัณฑแหงกาลเวลา - หมูบานศิลปะ - เมืองซูวอน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นําทุกทานเขาสู “อุทยานแหงชาติซอรัค” ซึ่งเปนที่นิยมในการใชเปนฉากในการถายทําละครหลายเรื่อง
ดวยกัน เต็มไปดวยขุนเขาซึ่งอุดมสมบูรณดวยปาไม สายน้ํา และลําธาร ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่งดงาม
สองขางทาง ถายรูปคูกับอนุสาวรียหมี ชมความงามของอุทยานแหงชาติแหงนี้ ที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขาสี่ฤดู ตั้งอยูใจ
กลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ปาไม หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบหิน
รูปรางตางๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง
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พาทานนั่งกระเชา Sorak Cable Car เปนกระเชาขนาดใหญที่นําทานขึ้นบนเทือกเขา ที่สูงที่สุดในเกาหลี
สามารถจุนักทองเที่ยวไดนับสิบคน เมื่อขึ้นไปแลวทานจะไดสัมผัสกับความงามของธรรมชาติ
จากนั้นนําทานนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองคมหึมาตั้งอยูกลางแจง ที่สรางขึ้นเพื่อสวดออนวอนให
คาบสมุทรเกาหลี ไดรวมเปนหนึ่งเดียวกัน หากเดินขามสะพานชําระจิตใจ ทานจะพบ “วัดชินฮึงซา” วัดเกาแกกวาพัน
ป สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา
นําทานเดินทางสู “ไรสตรอวเบอรรี่” ของชาวเกาหลี ที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอ วเบอรรีเกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ทั้งหวานหอมชวน
รับประทานเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอ วเบอรรีสดๆ จากตนในไร และเลือกซื้อเปนของ
ฝากไดตามอัธยาศัย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม RAIL BIKE ซึ่งจะพาทานเขาสูบรรยากาศของการ ปนจักรยานบน
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
ไดที่นี่ เพื่อใหผูชมไดเขาใจถึงประวัติศาสตรของมนุษยกับวิทยาศาสตร และวิธีการที่พวกเขาจัดการกับเวลา ไมเพียงแต
เปนสถานที่ที่เรียนรูไดอยางดีแลว ที่นี่ยังมีบานที่สรางเปนรูปทรงของนาฬิกาทรายอันสวยงาม ใหทุกทานไดชม และ
ถายรูปเก็บนําไปอวดเพื่อนๆ และเหมาะกับครอบครัว หรือคนรักที่จะชื่นชมความสําคัญของเวลาในชีวิตของเรา
พาเที่ยวชม "หมูบานศิลปะ" หมูบานแหงนี้มีสิ่งที่นาสนใจอยูตรงกําแพง ภายในหมูบานจะมีภาพวาดตาม
ผนังกําแพง เปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวการใชชีวิตของพวกเขา และประวัติความเปนมาของหมูบานไดอยางสวยงาม
และสถานที่นี้ยังเปนสถานที่ถายทําซีรีย ชื่อดังอยาง The Heirs (หยุดหัวใจ...นายไฮโซ) ที่มีพระเอกชื่อดังนําแสดง
อยาง ลี มิน โฮ และ นางเอก พ ารค ชิน เฮ ที่เคยนํามาฉายในบานเราใหไดฟนกันไปแลว ทานยังสามารถถายรูปสวยๆ
เก็บมาอวดเพื่อนๆใหไดอิจฉากันอยางแนนอน
นําทุกทานเดินทางเขาสู เมืองซูวอน ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงโซล โดยหางจากกรุงโซลประมาณ 30
กิโลเมตร เมืองซูวอน เปนเมืองที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี และยังมีกําแพงเมืองที่มีสภาพ
สมบูรณอยูนั่นคือ ปอมฮวาซอง หรือปอมดอกไม ที่สรางรายรอบเมืองระยะทางยาวกวา 5,500 เมตร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

เพลินกับบัตรเลนไดทุกอยางที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด + สวนดอกไมสี่ฤดู - ศูนยโสมเกาหลี เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี - ขึ้นลิฟทชมวิวกรุงโซล 360 องศาที่ N’TOWER - ชอปปง
เพลินๆทงแดมุน
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
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นําทานเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเลนหรรษานานาชนิดที่ “สวนสนุกเอเวอรแลนด” ที่ถูกขนานนาม
วาเปน “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนสนุกเปดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศตั้งอยูในหุบเขา พาทาน นั่งกระเชาลิฟท
และขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่นี่ ! ทานจะพบวาเจาปาสิงหโต และ
เสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หมีแสดงความ
เคารพ หมียิ้ม อีกหลายอิริยาบถที่ไมเคยเห็นมากอน ชมสวนดอกไม 4 ฤดู ( 4 SEASONS GARDEN) และสนุกกับ
เครื่องเลนหลากหลาย DOUBLE ROCK SPIN, เรือไวกิ้ง และพบกับเครื่องเลนใหมที่นําทานดิ่งลงที่ 70 องศาบนรางไม
คือ ที-เอ็กซเพรส (T-EXPRESS), สเปซทัวรหนังสี่มิติ ดวยบัตรเลนไดทุกอยาง(SPECIAL PASS TICKET)
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
พาทานรูจักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรูจักกันทั่วโลกนั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชนชาติ
ตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยางมาก
ที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสม
สกัดเขมขน เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนยโสม
เกาหลี
จากนั้นนําทานเลือกซื้อ เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี เชน ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM
และอีกหลายแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง ใหทานไดลอง และเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสูสถานที่สุดแสนโรแมนติค สัญลักษณของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน SEOUL TOWER หรือ
N’SEOUL TOWER มีความสูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ที่จัดวาเปน 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สามารถสัมผัสบรรยากาศกรุงโซลได 360 องศา ณ สถานที่แหงนี้คูรักคน
เกาหลีมักนิยมไปคลองกุญแจ โดยการเขียนชื่อ หรือขอความสุดซึ้งลงบนกุญแจจากนั้นคลองกุญแจไว และโยนลูก
กุญแจทิ้ง บงบอกถึงความหมายวา “เราจะไมพรากจากกัน” จึงเรียกกันวา กุญแจคูรัก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทุกทานไปชอปปงกับแหลงชอปปงชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตูเมือง
โบราณทิศตะวันออก เปนตลาดที่ใหญมากอีกแหงหนึ่ง ทานจะสามารถหาซื้อสินคาไดหลากหลายชนิด มีรานคา
มากมาย ทั้งเสื้อผาแฟชั่นเกาหลี รองเทา กระเปา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ถุงเทา ผาพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช
ในบาน ครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในหางสรรพสินคาที่ใหญๆ เชน
DOOTA, MILLIORE,
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APM และ GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคลายๆ ประตูน้ํา และมาบุญครองบานเรา แตในบรรยากาศแบบคน
เกาหลี
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

…... น.
.….. น.

รวมเทศกาล ซากุระบาน - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - สยามสแควรเกาหลี เมียงดง - ศูนยรวม
ของพื้นเมือง - 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)
นําทุกทานสูศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแล
ตับใหสะอาดแข็งแรง
แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําทั้งใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาทานเขาสูยาน “เมียงดง” ซึ่งเปนสยามสแควรของเกาหลี มีวัยรุนหนุมสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกวาพัน
คนในแตละวัน จะพบกับถนนที่เปนศูนยรวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี เสื้อผาแฟชั่น GIORDANO, GUESS, EVISU,
UNIQLO รองเทา PUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER รานเสริมสวย เครื่องสําอางคเกาหลี และรานอาหารเกาหลีอีก
มากมาย บริเวณใกลๆ กันยังมีหางสรรพสินคา ล็อตเต เมโทรมิโดปา หางสรรพสินคาชินเซเก และรานมิกลิออร ซึ่ง
ตั้งอยูทั้งใตดินและบนดิน รานคาสไตลรถเข็น ที่หอบเอาสินคาวัยรุนอันพึงปรารถนาของนักซื้อนักแตงตัวทั้งหลายมาให
ไดเลือก มาถึงที่นี่...ไมควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสตางๆ ใหเลือกมากมาย
กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนที่ ศูนยรวมของพื้นเมือง ขนมแบบตางๆช็อกโกแลตหิน ซีเรียล
ช็อกโค ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมามาเกาหลีที่ชื่น
ชอบของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน
เดินทางโดยเที่ยวบิน... เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารค่ําบนเครื่องบิน )
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน

***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ***
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บริการอาหาร
1.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ดเข็ม
ทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิกกับซุปบน
กระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ
2.เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหมอไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึกยักษ, ขาปู, หอย, และ
ปลา ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียงตาง ๆ
3.เมนูประยุกตอาหารแนวใหม มีชื่อเรียกวา โอซัม หรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิว หมักสไตล
สมัยใหมกาหลี (นํากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเปนเมนูอาหารชนิดใหมอีกหนึ่งรสชาติความ
อรอย)
4.เมนูซัมเกทัง หรือไกตุนโสมเกาหลี เปนอาหารวังในสมัยกอนปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวง เชื่อกันวาชวยบํารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน
ภายในตัวไก จะมีขาวเหนียว, รากโสม, พุทราแดง, และเกาลัด เสริฟพรอมเครื่องเคียง เสนขนมจีน
, เหลาโสม, พริกไทยดํา และเกลือ
5.เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ และรูจักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน, นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนที่อรอย
ที่สุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม
เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ําซุป
สาหราย
6. เมนูจิมดัก หรือไกอบซอส เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก ใส
พริก และตนหอมเพื่อเพิ่มความกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ

7.เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนูกวา
200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ในรานอาหาร
ที่ดีที่สุดในกรุงโซล
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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)
35,900.35,900.34,900.33,900.8,600.4,000 – 10,000 .-

ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ทุกแหงที่ระบุในรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 23 กก.
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 10 กก.
8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 25,000 วอน ตอทริป
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล)
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เงื่อนไขการใหบริการ
1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเลื่อนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันที่ชําระคามัด
จํา
• 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. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป (บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา
จํานวนที่กําหนด)
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการทองเที่ยว ตามความเหมาะสม
3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

