จุดเด่นของรายการ ;
 เที่ยวเกาะนามิ สถานที่ถ่ายทา ซีรีย์ยอดฮิต “Winter Love Song”
 เที่ยวสวนเทพนิยาย Jade Garden สถานที่ถ่ายทาซีรีย์ Love Rain /Full House ไทย
 สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike และชมความน่ารักของหมีใน Teddy Farm
 เที่ยวสวนสนุก One Mount พร้อมบัตรเข้า Snow Park
 เปิดประสบการณ์ทากิมจิพร้อมใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปฟรี
 สนุกเพลิดเพลินกับโชว์ใหม่ล่าสุด Pang Show
 สัมผัสความสนุกแบบ 3 มิติ กับ Trick Eye Museum และตื่นตากับ Ice Museum
 เติมเต็มความรัก-ความโรแมนติดคล้องกุญแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์
กาหนดเดินทาง ;
12-16,19-23,26-30 มีนาคม58
2-6,9-13,10-14,11-15,12-16,16-20, 23-27เม.ย.30 เม.ย.-4 พ.ค.58
1-5,7-11,14-18,21-25 พฤษภาคม,28 พ.ค.-1 มิ.ย.58
4-8,11-15,18-22,25-29 มิถุนายน 58
1144/36 Phattanakarn Rd, Kwang Suanluang, Khet Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand.Tel : (66-2) 318-3800 Fax : (66-2) 318-3787 License No. 11/1439
E-mail : prestige@prestigeholiday.comWebsite:http.//www.prestigeholiday.com
Korea Spring Holiday Mar-Jun 15_OZ

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

เคาเตอร์ K สายการบิน Asiana Airlines ประตูหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยบริการท่าน

หมายเหตุ กระเป๋าทุกใบสัมภาระที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตาม
นโยบาย รักษาความปลอดภัยของสายการบิน และควรเตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนือ่ งจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริ
กรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ส่วนของเหลวที่นาใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณ
ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด -ปิดได้
ด้วย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น เกาหลีไม่อนุญาตให้นาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก
ผลไม้สด เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ หากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ และท่านต้องทิ้งของ

23.20 น.

เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ742 ใช้เวลาบิน
ประมาณ 5 ช.ม. (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

วันที่สอง สนามบินอินชอน-ปั่นเรียลไบค์-เกาะนามิ Winter Love Song-สวนเทพ
นิยาย Jade Garden ตามรอย Love Rain+Full House ไทย

06.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า

เดินทางถึงสนามบินอินชอนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตกสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.และ
มียอดโดมสูง 107 เมตร เดินทางสู่จังหวัดคังวอนโด นาท่าน สนุกสนานกับการปั่น Rail
Bike กันทั้งครอบครัว ต่อหนึ่งคันสามารถนั่งได้ 2-4 ท่าน โดยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 10-30
กิโลเมตรต่อ 1 ชั่ วโมง ซึ่ งทาให้ท่ านสามารถเพลิด เพลินกับการรับชมธรรมชาติโ ดยรอบอั น
สวยงามได้อย่างเต็มที่ จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีก
แห่งหนึ่งสาหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี Winter Love
Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าฮัน
ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบค์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสาน
นายพลนามิ เดินบนทางเดินโรแมนติกกลางทิวสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น
เกาลั ด เลื อกนั่ ง ที่ ม้ า นั่ ง ข้า งชายฝั่ ง เพื่ อชมบรรยากาศโรแมนติ ก ใต้ เงาไม้ มองดู พั น ธุ์ สั ต ว์ต่ าง ๆ เช่ น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลานาท่านกลับสู่ฝั่ง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูเลื่องชื่อเมืองชุนชอน “ชุนชอนดักคาลบี้” ไก่ผัส
ซอสพริกรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย
นาท่านเดินทางสู่สวนเทพนิยายเกาหลี Jade Garden เป็นสวนรุกขชาติที่รวมพันธุ์ไม้และดอกไม้นานา
ชนิด สาหรับท่านที่รักดอกไม้ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของสายน้ากับเสียงนกและเสียงใบไม้พริ้วไหวที่
ทาให้รู้สึกสงบร่มเย็น..แล้วคุณจะรักที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟสาหรับนักท่องเที่ยวให้พัก
หลังจากเดินชมสวนอีกด้วย สวนแห่งนี้มีสวนที่ตกแต่งหลากหลายถึง 24 แบบด้วยกัน อาทิ สวนอังกฤษ
, สวนอิตาลี สวนลอยฟ้า ฯลฯให้ท่านได้เลือกสัมผัสความงดงามมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่
ถ่ายทาซีรี่ย์ และโฆษณาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ซีรี่ย์ดังแห่งปี 2012 “Love Rain” ที่มีขวัญใจวัยรุ่น
“Jang Geun Sok” และ ”Im Yoon A” หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Girls’
Generation เป็นนักแสดงนา และ ล่าสุดซีรี่ย์รีเมคในแบบฉบับภาษาไทย Full House ซึ่ง ไมค์ พิ
รัช และ ออม สุชา นาแสดงก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองชีฮึง
รับประทานอาหารค่าที่ภัต ตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ปิ้ง ย่างเกาหลี ทั้ งหมู เนื้อ ปลา ซีฟู้ ด
พร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือกรับประทานได้ไม่อั้น จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก Sihueng Tourist
Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ First Class

วันที่สาม ไหว้ พ ระครึ่ ง องค์ วั ดวาวู จ องซา-ท ากิ มจิ ถ่ า ยรู ป ชุ ดฮั นบก(ฟรี ) – One
Mount Snow Park – Pang Show

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทั้งเช็คเอาท์ออกจากที่พัก นาท่านสู่เมืองซูวอนสู่วัด
“วาวูจองซา” วัดประธานและประสานงานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ เป็นวัดเพียงไม่กีวัดในโลกที่
รวมคุณค่า 3 ประการไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระสูตร และพระสงฆ์ ทางเข้าวัดท่านจะพบกับ
องค์พระครึ่งองค์หันพระพักต์มาทางสระน้าพุทธมนต์ใหญ่ และพระพุทธรูปแกะสลักหินน้อยใหญ่เรียงราย
Korea Spring Holiday Mar-Jun 15_OZ

กลางวัน

บ่าย

ล้อมรอบ ไหว้ พระนอนไม้แกะสลักยาวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุคส์ ประทับอยู่ในถ้า ระฆังรวมชาติซึ่งใช้ตีใน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ.1988 ทางวัดยังได้รวบรวมองค์พระมาจากผู้มีจิตศรัทธาจาก
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จากนั้นนาท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทากิมจิ เครื่องเคียงประจาโต๊ะ
สาหรับอาหารเกาหลี คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดองมีคุณค่ าทางอาหารสูง พร้อมให้
ทุกท่านได้ แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี“ฮันบก”ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านเอง)
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุลโกกิ” หมูหมักด้วยซอสคันจัง คลุกเคล้า
จนเข้าที่ ผัดกับหอมใหญ่และกะหล่าปลีจนมีน้าขลุกขลิก ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานกับข้าวสวยและ
เครื่องเคียงตามแบบฉบับเกาหลี
นาท่านสู่เมือง Goyang ทางตอนเหนือของกรุงโซล สู่สวนสนุกใหม่ล่าสุด One Mount ซึ่งเป็น
สถานที่ถ่ายทามิวสิควีดีโอเพลง Gentleman ของ ไซ หรือ ปาร์ค แจซัง ผู้ที่โด่งดังจากเพลง กังนัมสไตล์
อีกทั้งรายการทีวีสุดฮิตของเกาหลี Running Man ก็ได้มาถ่ายทาที่นี่ด้วย ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลาย
ส่วนพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park,
Shopping Mall , Snow Park เป็นต้น พาทุกท่านเข้าไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดู ใบไม้
ผลิ ข องเกาหลี ใ นส่ ว นสกี โ ดมซึ่ ง เป็ น การจ าลองลานสกี ใ นร่ ม อั น กว้ า งใหญ่ ไม่ ต่ า งไปจากลานสกี ที่
นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด , เลื่อนหิมะ
ได้ตามความถนัด (ราคาทัวร์รวมค่าเข้า Snow Park และสโนว์สเลดแล้วแล้วแต่ไม่รวมค่าอุปกรณ์กัน
หนาวและสุนัขลากจูง ) ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซล เมืองหลวง

ค่า

รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารตาหรับชาววังบารุงสุขภาพบริการ
ท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบารุงต่างๆ อาทิ เม็ด
พุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี
(ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้ นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
จากนั้นนาท่านชมโชว์ใหม่ล่าสุด Pang Show เป็นการแสดงละครเพลง The Musical เกี่ยวกับ
การทาขนมปัง ผสมศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วม
ในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอดการแสดงและเมื่อจบการแสดงแล้วผู้ชมยังได้ลิ้มรสขนมปังอีกด้วย เข้าที่พัก
Rich Daimond Boutique Hotel หรือเทียบเท่าระดับ First Class

วันที่สี่

ศูนย์โสม-สมุนไพรฮอกเก็ตนามู-เครื่องสาอาง-ดิวตี้ฟรี-บลูเฮ้าส์-หมู่บ้าน
พื้นเมืองบุกชอน-N Tower คล้องกุญแจคู่รัก-ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ราชา
แห่งสมุนไพร เพื่อบารุงรักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาลและ ผลิตภัณฑ์รากโสมอบ
น้าผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นของขวัญของฝากสาหรับผู้ที่คานึงถึง
สุขภาพ และศูนย์สมุนไพรบารุงตับ Hotketnamu สมุนไพรที่ขึ้นในป่าลึกมีสรรพคุณช่วยบารุ งตับ
เหมาะสาหรับท่านที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักและผู้ที่ชอบดื่มน้าอัดลมเป็นประจา นาท่านช้อปปิ้ง ศูนย์รวม
เครื่องสาอางเกาหลี ที่ Midam Cosmetic อาทิ Dr.MJ, Baroness, Izanox, Nature
Republic, The Face shop, Amorepacific, Sulwhasoo ฯลฯนาท่านเลือกซื้อสินค้า
ปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ที่แห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นนากว่า 500 ชนิด อาทิ
น้าหอม, เครื่องสาอางชั้นนาไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระเป๋าแบนด์หรู นาฬิกาเรือนงาม
หลากหลายยี่ห้อ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซัมบุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด
และหมู ส ไลด์ ผ่ า นการหมั ก ด้ ว ยเครื่ อ งปรุ ง จนได้ ที่ น ามาผั ด รวมกั บ ผั ก สดนานาชนิ ด บนกระทะร้ อ นๆ
รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ
พาท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ ผ่านชมบ้านพักของประธานาธิบดี Blue House แล้วพาท่านชม
หมู่ บ้ านบุ ก ชอนฮัน อก หมู่ บ้า นดั้ ง เดิ ม ของเกาหลี ที่ มี ประวัติ ย าวนานที่ เรี ยกว่ า ฮั น อก ตั้ ง อยู่ ระหว่า ง
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจอง คาว่า บุกชอน มีความหมายว่าหมู่บ้าน

กลางวัน

บ่าย
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ค่า

ทางตอนเหนือ คือหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอก
ซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็น
การบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 618 ปีนา
ท่านย้อนรอยละครดัง “ Witch You Hee“ และ “Kim Sam Soon“ ณ ภูเขานัมซาน ภูเขา
เพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงชมวิวกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์ขึ้นสู่ยอดหอคอย กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) และ
ให้ท่านที่เป็นคู่รักได้ คล้องกุญแจคู่รัก ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าคู่รักได้มาคล้องกุญแจคู่รักกัน ณ ที่นี้ความรักจะมั่นคง
ยั่งยืนไม่มีวันพรากจากกัน จากนั้นนาท่านอิสระกับการช้อปปิ้งย่านสยามสแควร์เกาหลี เมียงดง แหล่งช้อป
ปิ้งชื่อดังทันสมัยสุดๆ ท่านจะพบกับสินค้าแฟชั่นชั้นนาของเกาหลี อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ร้านเสริมสวย
เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกลองนั่ง
ดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก” ต้นตาหรับมาจากเมืองอันดง ไก่ผัดกับ
ซอสและวุ้นเส้นแบบเกาหลี และหอมใหญ่ โรยด้วยงาขาวเพื่อสุขภาพ รับประทานกับข้าวสวยถูกปากคนไทย
กลับเข้าที่พัก Rich Daimond Boutique Hotel หรือเทียบเท่าระดับ First Class

วันที่ห้า

อเมทิส – Trick Eye & Ice Museum – ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทั้งเช็คเอาท์ออกจากที่พักนาท่านเดินทางสู่ โรงงานอ
เมทิส หรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี เชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภ
และสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต นาท่าน ชม Trick Eye Museum หรือ “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ด
ลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและ
จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการ
ซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง และพิเศษ ตื่นตาไปกับโลกแห่งน้าแข็ง
“ICE MUSEUM” ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์น้าแข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสต์ท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก สารวจบ้าน
น้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้าแข็ง และผลงานศิลปะที่ทาจากน้าแข็งกว่า 50 ชิ้น ที่รวมอยู่ในที่เดียว
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยมื้อพิเศษส่งท้าย Buffet Shabu Sahbu
ชาบูซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ วาไรตี้เมนูนานาชาติ อิ่มอร่อย ทานแบบไม่อั้น ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารหลากหลายเมนู
อาทิ อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม อาหารทะเลสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หรือเลือกอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย
ปู ปลาหมึก ปลาแซลมอน ฯลฯ เสิร์ฟพร้อมชาบู ชาบู หม้อไฟร้อนๆสไตล์เกาหลี แล้วนาท่านสู่สนามบินอิน
ชอนระหว่างทางพาท่านแวะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของฝากติดไม้ติด
มือที่ศูนย์รวมของพื้นเมืองอาทิ สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้นและยัง
มีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
เดินทางกลับโดย Asiana Airline เที่ยวบิน OZ741 บริการอาหารค่าและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

18.20 น.
22.10 น.

หมายเหตุ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสายการบินอนุมัติในแต่ละวัน /
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือให้ประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า/ ช่วงวันหยุดเทศกาล
กรุณาส่งมอบเล่มจริงให้บริษัทฯ ก่อน วันเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านเอง

Korea Spring Holiday Mar-Jun 15_OZ

อัตราค่าบริการต่อจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่าน
กำหนดเดินทำง
สำยกำรบินเอเชียน่ำ [OZ]
12-16,19-23,26-30 มี.ค.
4-8,11-15,18-22,25-29มิ.ย.2558
02-06เม.ย.,30เม.ย.-04
พ.ค.,
01-05 พ.ค.,28พ.ค.-01มิ.ย.58
09-13,10-14,11-15,12-16
เมษายน 58
16-20,23-27เม.ย.,
7-11,14-18,21-25 พ.ค.2558

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ
2-3 ท่ำน

เด็กตำกว่ำ เด็กตำกว่ำ 12 ปี พัก เด็กตำกว่ำ 12 ปี พักห้องเดียว
12 ปี
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
พักกับผู้ใหญ่2ท่ำน เพิมท่ำนละ
พักกับผู้ใหญ่
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)

25,900 25,900

24,900

23,900

29,900 29,900

28,900

27,900

35,900 35,900

34,900

33,900

26,900 26,900

25,900

24,900

5,000

** รายการทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากทางร้านช้อปปิ้งต่างๆ เมื่อซื้อทัวร์จาเป็นต้องไปตามรายการจนครบ หากต้องการ
แยกไปทาธุระส่วนตัว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น**
อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้อง
เสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ที่พักตามรายการ 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่
ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือ
เปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ไม่มีบริการเนื้อวัว กรุณาจ่ายเพิ่มพิเศษถ้าต้องการ
 ภาษีสนามบิน
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,
อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าวีซ่าเข้าเกาหลีสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าวโดยผู้
เดินทางต้องไปยื่นและรับด้วยตนเองตามกฏของสถาน
ฑูต เอกสารที่ต้องใช้กรุณาเช็คกับฝ่ายขาย

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 รถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหาก
สายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดฯลฯ
 ทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น 15,000 วอน และหัวหน้าทัวร์
จากเมืองไทย 200 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน/ ไม่แจกกระเป๋า
แฮนด์แบก
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