หมู่บา้ นฝรังเศส
่
– เกาะนามิ– ป้อมปราการฮวาซอง
เอเวอร์แลนด์ –พระราชวังเคียงบกกุง- โซล ทาวเวอร์ - วัดโชเกซา
ช้อปปิ้ งเต็มอิ่ม! ทงแดมุน–เมียงดง - อินซาดง

โดยสายการบินESTAR JET

ตลอดเดือน ตุลาคม 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร ... ชั้น ...ประตู ....เคาน์เตอร์ ...สายการบิน
ESTAR JET เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้ นเครื่อง
**หมายเหตุ สายการบิน ESTAR JETจะจัดที่นั ่งแบบสุ่ม(อัตโนมัติ) หากลูกค้าต้องการเลือกที่นั ง่ ต้อง
ชาระเงินเพิ่ม ตามที่นั ่งที่ลูกค้าต้องการ น้ าหนักกระเป๋า 15 กก/ท่าน เท่านั้น หากต้องการน้ าหนัก
เพิ่มลูกค้าต้องชาระเงินเพิ่มตามสายการบินเรียกเก็บ และ เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลา
เครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE512
เกาหลีใต้-หมู่บา้ นฝรั ่งเศส La Provence Village–เกาะนามิ–ป้ อมฮวาซอง ( - / L / D )
เดิ น ทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ อิ น ชอนสาธารณรัฐเกาหลี ใต้(เวลาท้อ งถิ่ น เร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับนาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ น
ฝรัง่ เศส LaProvence Village หรื อที่ ค นไทยเรีย กว่า "หมู่ บ า้ นสีลูกกวาด" ที่ นี่จ ะมี ธีมเป็ นหมู่บ า้ นสไตล์
ฝรัง่ เศส มี รา้ นอาหารต่ างๆ ไม่ว่า จะเป็ นร้านชาบู หรือ ร้านอาหารในสวนที่ มี เนื้ อย่างสุ ด อร่อย และยัง
มี Provence Living Gallery ที่ตกแต่งอย่างมีดีไซน์และสวยงาม รวมถึง Herb Village ก็เป็ นบ้านสมุนไพรหมู่
ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวาน ทั้งยังมีรา้ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ ร้านเบเกอร์รี่และคาเฟ่ สไตล์ยุโรปด้วยร้านค้าต่างๆ
ที่นี่ มีความเป็ นเอกลักษณ์และไม่ซ้ากัน ด้วยการตกแต่งด้วยสีสนั ประหนึ่ งสีของลูกกวาดที่สดใส และการใช้
ภาพวาดหรืองานศิลปะต่างๆ เข้ามาใช้ในการตกแต่ง จึงทาให้รา้ นรวงที่นี่ ดูสวยงาม น่ าเดิน และน่ าสนใจ
ยิ่งขึ้ นรวมถึงมีรา้ นกาแฟ และร้านเบเกอร์รี่มากมาย ใครที่ มาเดินเล่นเดินเที่ ยวที่นี่ จะแวะนัง่ พัก กินขนม
อร่อยๆ ก็ไม่เลวนะคะ ได้บรรยากาศดีดว้ ย
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ(NAMI ISLAND)แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ บนเกาะ
จะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ
ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล
ในการข้ามไปเกาะนามิตอ้ งนัง่ เรือเฟอรี่ขา้ มไป
เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บน
เกาะจุดแรกคื อ “Winter Sonata’s First Kiss”
ใกล้กันนั้ นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบ
นั ่งทาน ร้านของปิ้ งย่าง และซาลาเปานึ่ งเตา
ถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึ งจุด
ไฮไลท์ของเกาะนามิอีกรายการท่องเที่ยวนี้ อาจ
มีการเปลี่ย นแปลง หรื อสลับสับเปลี่ย นกันได้

22.20 น.

วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง

คา่

พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผูป้ ระสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดย
จะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยู่กบั สภาพการณ์ปัจจุบนั แห่งนัน่ คือ “Ginkgo Tree Lane”
เมื่อเข้าช่วงฤดูหนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ อุโมงค์ตน้ แปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาว
กว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
น าท่ านเดิ น ทางสู่ ป้ อมปราการฮวาซอง(Hwaseong
Fortress)เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้า งขนาดใหญ่ ต้ั ง แต่ ยุ ค โจซอน
(Joseon)สร้า งขึ้ นช่ ว งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็ นป้ อม
ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจัง หวัด เคี ย งกี โ ด
(Gyeonggi-do) เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการสร้างเมือง
ใหม่ในบริเวณนี้ กาแพงของป้ อมปราการมีความยาวถึง
5.5 กิ โ ลเมตร มี ป ระตู 4 ประตู ใ นแต่ ล ะทิ ศ และมี
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้ง
ศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วยป้ อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสาหรับใช้เป็ น
จุดยิงปื น หรื อธนู ได้ เชื่ อกันว่าเป็ นการสร้ างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของยุคนั้น และ
ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้วา่ จะเคยผ่านการสู ้รบและ
ถูกทาลายไปหลายส่ วนแต่ก็มีการบรู ณะขึ้นใหม่ตามรู ปแบบดั้งเดิม ปั จจุบนั จะมีการแสดงหลายแบบที่บริ เวณนี้
เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็ นต้น
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารเมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลีอาหารพื้ นเมื องของเกาหลี
ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โรงเรียนสอนทากิมจิ + สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล
ศูนย์เครื่องสาอางค์ – ช้อปปิ้ งดงแดมุน ( B / L / D )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางไป เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทากิมจิอาหารเกาหลี
ประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะ
เป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังนาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีก
หลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิ ด ส่วน
ให ญ่ แ ล้ ว จะมี รส เผ็ ด เป รี้ ยว แ ล ะมี ก ลิ่ น แ รง
นอกจากนี้ ยังสามารถสวมใส่ ชุ ดฮันบก ซึ่งเป็ นชุ ด
ประจาชาติ ของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็ บไว้
เป็ นที่ระลึก

เทีย่ ง

คา่

จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์(EVERLAND THEME PARK)สวนสนุ ก กลางแจ้งที่ ใหญ่
ที่สุดของประเทศ หรือ ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ต้งั อยู่ท่ามกลางหุบเขาและไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวน
สนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS)นอกจากนี้ ยังมี สวนดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวด
สีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้ ”หมู ย่างเกาหลีเป็ นอาหารพื้ นเมื อง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจ้ กั กันดีทั ่วโลก
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล นาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยมจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง
สิ น ค้ า เครื่ อ งส าอางที่ COSMETIC GALLERYเป็ นศู น ย์ ร วมของเครื่ อ งส าอางของเกาห ลี อาทิ เช่ น
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่ นาเข้ามาจากทัว่ โลกเพื่อเลือกซื้ อ
กลับไปเป็ นของฝากอิสระกับการช้อปปิ้ งย่านดงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่อง
หนัง ชุดสุภาพสตรี ชุดเด็กน่ ารักๆ เครื่องกีฬา เป็ นต้น ท่านสามารถต่อรองราคาในการซื้ อได้ตามสมควร
เลยทีเดียว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”เนื้ อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู -พระราชวังเคียงบก –บลูเฮ้าส์- โซล ทาวน์เวอร์
ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ ฟรี ( B / L / D )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
จากนั้ นพาท่านชมศูนย์สมุ นไพร (HOKGENAMU)ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญ เติ บโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ ปราศจาก
มลภาวะช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็ง
แล้วนาท่านผ่านชมบลูเฮ้าส์สถานที่พกั ประธานาธิปดี
เกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับนกฟิ นิ กส์ ชมพระราชวังเคียงบ็อ
คคุงพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งสร้างขึ้ นในปี
ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการที่
ประทับของกษัตริยส์ มัย 600 ปี ก่อน นาท่านถ่ายภาพคู่
กับพลับพลากลางน้ า “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็ นท้องพระ
โรงออกงานสโมสรสันนิ บาตสาหรับต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย“ซัมเกทัง”เป็ นอาหารวังในสมัยก่อนปั จจุบนั
เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง
นาท่ านชม โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตรและมีความสูง 479 เมตร

เที่ยง

คา่

จากพื้ นดิ นแบบพาโนราม่านับเป็ นอีกสถานที่ สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด สถานที่
คล้องกุ ญ แจชื่อดังLove Key Ceremony ที่ มีความเชื่อว่าคู่รกั ที่ มาคล้องกุ ญ แจที่ นี่จะมีความรักที่ ยืนยาวไป
ตลอดกาล**ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิ ฟท์**นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่หา้ ง Duty Free
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็ น น้ าหอมเสื้ อผ้าเครื่องสาอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับ
หลากหลายแบรนด์ ดั ง และสิ น ค้า แบรนด์ อื่ น ๆอี ก มากมาย อาทิ เช่ น PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON,
BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIUเป็ นต้นจากนั้ นให้ท่านช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมี ยงดงแหล่งรวมวัย รุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเป็ นแหล่งรวม
เครื่องสาอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็ นต้น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ ต์บาบีคิว”
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ศูนย์น้ ามันสนแดง-วัดโชเกซา–ย่านอินซาดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต–สนามบินอินชอน–กรุงเทพฯ ( B / L / -)
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม น้ ามันสนเข็ มแดง (RED PINE) มีสรรพคุ ณช่วยบารุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุ มอาหารและรักษา
สมดุลในร่างกายจากนั้น เดินทางไปชมวัดโชเกซา(Jogyesa Temple)หรือที่คนไทยเรียกว่า“วัดพระยิ้ ม”ใน
อดีตนั้นวัดแห่งนี้ เป็ นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิ กาย
เซนในเกาหลีซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็ นอย่างยิ่งเมื่อ
เดิ น เข้า มาในวัด นี้ สิ่ งแรกที่ จ ะสังเกตุ เห็ น ก็ คื อ ต้น ไม้ใหญ่ ที่
ด้านหน้าประตูทางเข้ามีความ สูงถึ ง 26 เมตรส่วนอาคาร
หลั ก ของวัด นั้ นมี อ ายุ ม ากกว่ า 500 ปี และเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ ชื่ อ ว่ า Daeungjeonสร้า งขึ้ นในปี 1938
ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ซึ่งชาวเกาหลี
เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิ ยมไปนมัสการในวันสาคัญต่างๆ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่ อบซี อิ๋วดาวุ น้ เส้น เมนู พื้นเมื อง
ดั้งเดิมของเมื องอันดงปั จจุบนั ได้รบั ความนิ ยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็ นที่ถูกปาก
ถูกลิ้ นคนไทยเป็ นอย่างยิง่
นาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง(Insa-dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็ นย่านเก่าแก่ที่สาคัญของเมืองโซล
ประกอบด้ว ยถนนหลัก อิ น ซาดงและมี ต รอกซอกซอยแยกออกไปทั้ ง สองข้า งทาง ภายในตรอกเป็ น
ร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี้ เป็ นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า
100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้
ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็ นศูนย์กลางศิลปะพื้ นบ้าน, Gana Art

17.30น.
21.20น.

Gallery หอส่งเสริมศิลปิ น และ Gana Art Centerโรงน้ าชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้
อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีรา้ นค้าให้ได้เดินช้อปปิ้ งกันอย่างสนุ กสนานเหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัย
จากนั้นท่านช้อปปิ้ งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่
กึ่งสาเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเคี้ ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินESTAR JETเที่ยวบินที่ ZE511
ถึงประเทศไทยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพร้อมด้วยความประทับใจ

**ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์หรืออาหารบางมื้ อได้ตามความเหมาะ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั โดย
คานึงถึงลูกค้าเป็ นสาคัญ

**ข้อสาคัญ!! บริ ษทั ของเรา ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและเกาหลีข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ งั สิ้น**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,999
16,999
14,999
15,999
17,999
16,999
17,999
17,999

ราคา
ราคา
จอยแลนด์ เด็กอายุไม่เกิน
(ไม่รวมตั ๋ว)
2 ขวบ
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000
7,900
6,000

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

22-26 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
30 ต.ค.- 03 พ.ย. 2561
31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561

16,999
17,999
16,999
17,999

7,900
7,900
7,900
7,900

6,000
6,000
6,000
6,000

5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ ามันไว้เรียบร้อยแล้ว (ตัว๋ กรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
ได้ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ที่นัง่ เป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด ไม่สามารถระบุที่นัง่ ได้)
2. ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบตั ิเหตุค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้งวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
สิ้ นเชิง หรือเสียชีวิตวงเงิน1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ าหนักโหลดใต้ทอ้ งเครื่องไป-กลับไม่เกินท่านละ 20กก.และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องไม่เกินท่านละ 7 กก.
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ บาท/ทริป/ต่อท่าน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่า
ซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2.ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
4. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการยกเลิกการเดินทาง
1. กรุณาสารองที่นัง่ และชาระเงินมัดจา (พีเรียดปกติ) ท่านละ 5,000 บาท (วันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล) ท่านละ 10,000 บาท พร้อม
แจ้งชื่อ- สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30วัน
3. หากจองภายใน 30 วัน ก่อนเดินทาง ต้องชาระเต็มจานวน
3. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง
ๆที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้ แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.
5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
6.
ในกรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง และทางบริษัทฯ จะส่งเรื่องเพื่อการ
พิจารณาไปทางสายการบิน และ Land Operator (บริษัทจัดการทัวร์ที่ประเทศเกาหลี) การพิจารณาของสายการบินและ Land
Operator ถือเป็ นการสิ้ นสุดเด็ดขาด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัด
จาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1.
ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนบริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
2.
ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.
กรณี ที่ ท่ านต้อ งออกตัว๋ ภายในเช่ น (ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามที่ เจ้าหน้ าที่ ทุ ก ครั้งก่อ นทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ถา้ ท่ านออกตัว๋ ภายในโดยไม่ แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการ
ชาระเงินมัดจา
6.
กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆ
ก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
7.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
8.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสี ยหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
9.
อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างรอบคอบ
หากลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า -ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้า
ประเทศไทย จึงมีค่ าใช้จ่ายที่ เกิด ขึ้ นในการเปลี่ ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึ งค่ าบริก ารอื่น ๆที่ เกิด ขึ้ นด้วย ฉะนั้ น ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ ดั ทัวร์และทางสายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นทุก
กรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ ว่าง หรือตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูท่ างเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในกรณี ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยก
สัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงในส่วนนี้ได้ **
***ทัวร์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน ***

