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เล่นสกี+พักสกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สตอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
N SEOUL TOWER - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงแด
TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง
พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ + ทากิมจิ + ชุดประจาชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT
สายการบิ น
Eastar Jet (ZE)
Jin Air (LJ)
T’way (TW)
Jeju Air (7C)
วันแรก
19.30 น.
22.40 น.

วันที่สอง
05.40 น.

เที่ยง

BKK-ICN
ZE512
LJ004
TW102
7C2206

เวลาออก
2220
2240
0125
0150

เวลาถึง
0600+1
0540
0835
0910

ICN-BKK
ZE511
LJ003
TW101
7C2205

เวลาออก
1720
1725
2005
2035

เวลาถึง
2120
2125
0010+1
0050+1

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น JIN AIR (LJ)
มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสูก่ รุงโซลโดยสายการบิ น JIN AIR เที่ยวบิ นที่ LJ004 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชัวโมง)
่

สนามบิ นอิ นชอน – เกาะนามิ - เล่นสกี
เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นาท่านลงเรือเฟอร์รเ่ี ดินทางสูเ่ กาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General
Nami) เป็ นสถานทีท่ ม่ี คี วามสาคัญต่อประวัตศิ าสตร์ของเกาะนามิเป็ นอย่างยิง่ เพราะเกาะแห่งนี้ตงั ้ ตามชื่อของนายพลนามิ
ซึ่งเข้ารับราชการตัง้ แต่อายุ 17 ท่านเป็ นผู้มคี วามสามารถนาทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รบั
ตาแหน่งสูงในขณะทีท่ ่านอายุยงั น้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่รา้ ยโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวติ จากนัน้
ชมวิวทิวทัศน์ของสถานทีเ่ คยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทัวเอเชี
่
ย พร้อมมีเวลาให้ท่าน
ได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็ นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ทีน่ ่ีท่านจะได้พบ
กับรูปปัน้ ของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพือ่ ลงเรือกลับ
บริ การ เมนูทคั คาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (มือ้ ที่ 1) อาหารเลื่องชื่อโดยการนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน
กะหลา่ ปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่
กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ
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บ่าย

เย็น
ที่พกั

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

บ่าย

เย็น

นาทุกท่านสูล่ านสกีขนาดใหญ่ อาทิ OAK VALLEY RESORT / PHOENIX SKI RESORT/ WELLI HILLI PARK
RESORT แบ่งเป็ นเนินสกีสาหรับผูฝ้ ึกหัดเล่น เนินสกีสาหรับผูท้ เ่ี ล่นได้ปานกลาง และเนินสาหรับผูท้ เ่ี ล่นชานาญแล้ว (ไม่
รวมค่าอุปกรณ์ การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 2,000 บาท หรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด ประมาณ 600 บาท หรือ
15,000 วอน // กอนโดล่า ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 วอน) นอกจากนี้ยงั มีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ
บิลเลียด โบว์ลงิ่ ซาวน่า ห้องเล่นเกม ฯลฯ มีเวลาให้ทา่ นได้สนุ กกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะ
และการเปิดให้บริการชองลานสกีขน้ึ อยูก่ บั ความเอื้ออานวยของอากาศ หากไม่มหี มิ ะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ
ทัง้ นี้***หากลานสกีปิดบริการ ขอสงวนสิทธิใ์ นการนาท่านเล่นสกี และไม่มกี ารหักคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ ***)
บริ การ เมนูโอซัม บูลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมักเกาหลี ทานกับน้าซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มือ้ ที่ 2)
สกีรีสอร์ท OAK VALLEY RESORT / PHOENIX SKI RESORT / WELLI HILLI PARK RESORT หรือ เทียบเท่า

วัดวาวูจองซา - กิ มจิ แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นาท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สที องอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มคี วามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้ อยูบ่ นกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจาก
ระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านัน้ ทีท่ ามาจากไม้ โดยเศียร
พระพุทธรูปทีน่ ่ีได้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็ นรูปสลักจากไม้ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกด้วยทีม่ คี วามสูงถึง 8 เมตร เมือ่
เดินเข้าสูอ่ ุโบสถซึง่ อยูบ่ นเนินเขา จะพบกับทีป่ ระดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแ่ี กะสลักมาจากไม้ซง่ึ นามาจากอินเดีย และมี
ความเก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์ ส่วนด้านบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสที ององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ทีน่ ่ีทา่ นสามารถทาบุญซือ้
กระเบือ้ งหลังคาวัดและเขียนชื่อไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราด้วย วัดนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่
แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรปู สลักสะสม
จากพุทธศาสนิกชนทัวโลกมากกว่
่
า 3,000 องค์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทากิ มจิ เพือ่ ให้ทา่ นเรียนรู้
วัฒนธรรมการทากิมจิให้ทา่ นได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิ พร้อมทัง้ สวมชุดฮันบกเป็ นชุดประจาชาติ ของ
เกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ทา่ นได้ชมิ สตรอเบอร์รส่ี ดๆหวานฉ่ า
ขนาดผึง้ ยังตรอมรุม กลิน่ หอมของสตรอเบอร์ร่ี นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถซือ้ กลับมาฝากคนทีท่ า่ นรักจากเมืองไทยได้ดว้ ย
โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามให้ทา่ นวันสุดท้าย (การทานสตรอเบอร์รใ่ี ห้ทานเฉพาะในส่วนเท่านัน้ ห้ามนาออกมา
รับประทานข้างนอกเด็ดขาด )
บริ การ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มือ้ ที่ 4) เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวโลก
ั่
โดย
นาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้ เดิ มเสิ รฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิ ดกับ
น้าจิ้มเต้าเจีย้ วสูตรเฉพาะและน้าซุปสาหร่าย
จากนัน้ ท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางหุบเขา เชิญ
ท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตนู สุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานไปกับเครือ่ งเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิดพร้อมทัง้ บรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยทีจ่ ะผลัดเปลีย่ นจัดแสดง
ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทัง้ ปี
บริ การ เมนูบฟ
ุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ (มือ้ ที่ 5)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสูย่ ่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้ งทีช่ ่อื ได้วา่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณประตูเมืองโบราณ
ทางทิศตะวันออกท่านสามารถซือ้ สินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสือ้ ผ้าบุรษุ -สตรี รองเท้าบุรษุ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด
หรือของทีร่ ะลึก อาทิ ชุดเครือ่ งครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้ งสินค้าในราคาเกาหลี
อย่างแท้จริง จากนัน้ นาท่านชมโชว์พเิ ศษ DRUM CAT จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ ซึง่ เป็ นการแสดงการตีกลองทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกฝนมาจนเชียวชาญและน่าประทับใจ
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ที่พกั

นาท่านเข้าสู่ที่พกั PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสาอาง – พระราชวังชางด๊อกกุง - DUTY FREE – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์)
– ช้อปปิ้ งเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์โสมรัฐบาลซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีม่ อี ายุ 6 ปี ซง่ึ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพ
ดีทส่ี ดุ ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ทา่ นได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ และนากลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่
ทีท่ า่ นรักและนับถือ จากนัน้ นาท่านสู่ COSMETIC OUTLETS เป็ นศูนย์รวมของเครือ่ งสาอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS,
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมทีน่ าเข้ามาจากทัวโลก
่
อิสระท่านเลือกซือ้ ได้ตามอัธยาศัย นา
ท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังชางด๊อกกุง เป็ นพระราชวังทีส่ วยงามและทรงคุณค่าทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์เกาหลี ได้รบั การขึน้
ทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง
สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ดังนัน้
ทางรัฐบาลเกาหลีจงึ ได้อนุรกั ษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีทส่ี ดุ แม้จะเคยเกิดเหตุอคั คีภยั กับพระราชวังแห่งนี้มาแล้ว
บริ การ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ต๋นุ โสม (มือ้ ที่ 7) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวงเชื่อกันว่าบารุงและเสริ มสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนี ยว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการ
ตุ๋นเสิ รฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริ กไทยดาและเกลือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ีดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ จากนัน้ นาท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N
SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ซึง่ อยูบ่ ริเวณเนินเขานัมซานซึง่ เป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกักจอง
๊
สวนพฤกษชาติ อาคาร
อนุ สรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุงกุน และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่าน
ได้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอยหรือคล้องกุญแจคูร่ กั ตามอัธยาศัย
บริ การ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มือ้ ที่ 8)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชันของเกาหลี
่
เป็ นอย่างไร
ก้าวล้านาสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาทีเ่ มียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุน่ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชันแบบอิ
่
นเทรน เครือ่ งสาอาง แบ
รนด์ดงั ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ ง ซึง่ เมียงดงแห่งนี้จะมีวยั รุน่ หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ ่ีกว่า
จานวนมากในแต่ละวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า

เที่ยง

บ่าย

คา่

ที่พกั
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
21.25 น.

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิ ส – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลาย
เงิ นวอน - สนามบิ นอิ นชอน - กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 9)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็ นสมุน ไพรที่ทวโลกรวมถึ
ั่
งสถาบันต่างๆ
ยอมรับว่าเป็ นสมุนไพรทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ ในการบารุงตับและดูแลตับของเรา เป็ นสมุนไพรทีห่ าได้ยากในปั จจุบนั ท่านจะได้
ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ม ี เป็ นต้นไม้ท่เี จริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง นาท่านสู่
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซง่ึ จะใช้ตน้ สนเข็มแดงจากยอดเขา
มาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็ นน้ ามันสนเข็ม
แดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน้ ามัน สามารถ
ช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็ นอย่างดี นาท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิ ส แดนเกาหลีเป็ นแดนของ
พลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนาโชค นาท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แด
ฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็ น "ฮงแด" ย่านนี้มที งั ้ ร้านอาหาร คอฟฟี่ ชอ็ ป ผับ บาร์
ร้านขายเสือ้ ผ้า ร้านขายเครื่องสาอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา ถือเป็ นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี นาท่านชม
TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศลิ ปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับการ
ถ่ายรูปแอ็คชันท่
่ าทางต่างๆ กับภาพแนวมิตทิ เ่ี กิดจากความคิดสร้างสรรค์จนิ ตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิค พิเศษ
จากภาพสามมิตทิ เ่ี หมือนจริงโดยให้ผชู้ มเข้าไปมีสว่ นร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสุดขัว้ ภายใน ICE MUSEUM เป็ น
โซนน้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมขิ า้ งใน ประมาณ - 4 องศา ให้ทา่ นถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
บริ การเมนู จิ มดัก (มือ้ ที่ 10) ลักษณะเป็ นไก่ผดั กับวุ้นเส้นและผัก เสิ รฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนัน้ แวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงิ นวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ต
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม กิมจิ
เป็ บเปโร้หรือป๊ อกกีเ้ กาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็ นต้น สมควรแก่เวลา นาคณะเดินทางสูส่ นามบินอินชอน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ น JIN AIR เที่ยวบิ นที่ LJ003
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ า**
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อัตราค่าบริ การ
ราคาทัวร์
หมายเหตุ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59
20,900
20,900
20,900
6,500
วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 59
20,900
20,900
20,900
6,500
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 59
21,900
21,900
21,900
6,500
วันที่ 10 - 14 ธ.ค. 59
20,900
20,900
20,900
6,500
วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 59
20,900
20,900
20,900
6,500
วันที่ 20 - 24 ธ.ค. 59
21,900
21,900
21,900
6,500
วันที่ 25 - 29 ธ.ค. 59
21,900
21,900
21,900
6,500
วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 59
24,900
24,900
24,900
6,500
วันที่ 3 - 7 ม.ค. 59
19,900
19,900
19,900
6,500
วันที่ 2 – 6 ก.พ. 59
19,900
19,900
19,900
6,500
วันที่ 9 - 13 ก.พ. 59
19,900
19,900
19,900
6,500
วันที่ 16 - 20 ก.พ. 59
19,900
19,900
19,900
6,500
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 59
19,900
19,900
19,900
6,500
***ราคาค่าทัวร์ดงั กล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั ๋วเครื่องบิ นภาษี สนามบิ นภาษี น้ามันของสายการบิ น***
***บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาขึน้ ตามสายการบิ น***
เดินทาง

* ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุท่ นี ่ ัง ใช้ วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ ังโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่น่ ังบนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
แต่ จะทาการ Request ให้ ได้ เท่ านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่ มีระบบคืนเงินบางส่ วน

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้ าประเทศเกาหลี
จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศเกาหลี
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ สามารถรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรับผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ นี ่ ังว่ างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่ องบิน
ทัง้ นีแ้ ล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
ราคาทัวร์รวม
1.
3.
5.
7.
9.
10.

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ตามรายการ
2.
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8.
หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
น้าเปล่าวันละ 1 ขวด
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ราคาทัวร์ไม่รวม
1.
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่
3.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด ปกติ 15 กิ โลกรัม
4.
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.
ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,000 บาท (ในวันเช็คอิ นที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ)
เงื่อนไขการจองทัวร์
*
กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจาท่านละ 10,000 บาท ทีน่ งจะถู
ั ่ กยืนยันเมือ่ ได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านัน้
*
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระ 15 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบั วันเสาร์-อาทิตย์)
*
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯจะทาการออกตั ๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อน
การเดินทางเท่านัน้
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดิ นทาง หรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทาง
• กรณีวนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้ องทัวร์ตอ้ งแจ้งเปลีย่ นวันเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางอย่างน้อย
45 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่ นได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี้ ผูเ้ ดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผูท้ ไ่ี ม่สามารถเดินทางได้
• กรณีวนั เดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้ องทัวร์ตอ้ งแจ้งเปลีย่ นวันเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางอย่างน้อย
30 วัน ก่อนการเดิน (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่ นได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี้ ผูเ้ ดินทางควรหาผูเ้ ดินทาง
ท่านใหม่มาแทนผูท้ ไ่ี ม่สามารถเดินทางได้
• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์) ผูจ้ องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิ ก
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นบั เสาร์-อาทิตย์) บริษทั ทัวร์คนื ค่าใช้จา่ ยให้ทงั ้ หมดตามยอดทีผ่ จู้ องชาระ (หากการเดินทาง
นัน้ ตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุป๊ ทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นบั เสาร์-อาทิตย์) บริษทั ทัวร์เก็บค่าใช้จา่ ย 10,000 บาท
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นบั เสาร์-อาทิตย์) บริษทั ทัวร์เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
•
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั เสาร์-อาทิตย์) บริษทั ทัวร์เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100%
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกทัวร์ตงั ้ แต่ 25 ท่านขึน้ ไป หากมีลกู ทัวร์ตา่ กว่านี้ อาจจะต้องมีการปรับราคาขึน้
2.
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีทท่ี า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
3.
ทางบริษทั ฯจะรับเฉพาะลูกค้าทีม่ คี วามประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วเท่านัน้
4.
ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

