รหัสทัวร์ : THI7-7C-KR-4DEC16-4JAN17

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

(-/-/-)

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้น เคาน์ เตอร์ สายการบินเจจูแอร์ (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

วันที่ 2

รหัสทัวร์ : THI7-7C-KR-4DEC16-4JAN17
กรุงเทพฯ – อินชอน (เกาหลี) – ถา้ ควังเมียง–เล่นสกี+หิมะ – ซูวอน
(-/L/D)

01.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2206
09.10 น. ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ถ้าควางมยอง (Gwangmyeong
Cave) หรื อ ถา้ แห่ งความลับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อยูบ่ ริ เวณชานเมืองกรุ งโซล เพิ่งเปิ ดตัว เมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่าน
มานี้เอง โด่งดังมาจากรายการทีวีชื่อดังของเกาหลีใต้ “รันนิ่งแมน” ได้เข้าไปถ่ายทา สถานที่แห่ งนี้ อดีตเคยเป็ นเหมืองแร่ ซึ่ งใน
ปัจจุบนั ภายในตัวถ้ าได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสิ่ งของต่างๆ ที่เล่าเรื่ องราวของการทาเหมืองแร่ และประวัติศาสตร์ ของ
สถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยงั มี น้ าตกสี ทอง ทางเดินแห่งดวงดาว สวนสัตว์น้ า โถงแสดงศิลปะและดนตรี
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู สุ ก้ ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุ ก้ ีหม้อไฟ
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดคังวอนโด อยูท่ างเหนือฝั่งตะวันออกของประเทศเกาหลีใต้ มีภูมิประเทศเป็ นเทือกเขา มีความสวยงาม
และยังเป็ นที่ต้ งั ของอุทยานแห่ งชาติซอรัคซานอีกด้วย ทาให้เป็ นที่ต้ งั ของสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยงมากมายของประเทศเกาหลีใต้
และเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก โปรแกรมทัวร์เกาหลีหลายโปรแกรมจะมาใช้บริ การที่สกีรีสอร์ ทเหล่านี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สกี
รี สอร์ ท เป็ นรี ส อร์ ทที่ มีค วามสงบ อัดแน่ นไปด้วยความเป็ นธรรมชาติ ที่เป็ นหุ บเขา และสิ่ งแวดล้อมที่ บริ สุทธิ์ รวมทั้งวิ ว
ทิวทัศน์ของหิ มะที่เรี ยงรายอยู่รอบๆ รี สอร์ ท อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิ จกรรมต่างๆ บนลานสกี (กรุ ณาเตรี ยมถุงมือ
ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้ อแจ๊กเก็ตกันน้ ากันลม และกางเกงรัดรู ป) อิสระถ่ายรู ปอย่างเพลิดเพลินกับลานหิ มะที่กว้างใหญ่ ซึ่ ง
ทางรี สอร์ทยังมีหลากหลายบริ การอื่นๆ ไว้สาหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการเล่นสกี เช่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ช้อป ซุ ปเปอร์ มาเก็ดไว้บริ การ
(ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี, ครู ฝึกรวมทั้งสโนว์ สเลดและกระเช้ าลิฟท์ ค่ าเช่ าอุปกรณ์ สกี 50,000 วอน สโนบอร์ ด
ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนต่ อเช็ ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่ อเช็ด กระเช้ าลิฟท์ สาหรั บท่ านที่เล่ นสกี ครึ่ งวัน
ประมาณ 40,000 วอนต่ อท่ าน ท่ านสามารถฝากไกด์ ท้องถิ่นซื้ อบั ตร ไม่ รวมในราคาทัวร์ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
สอบถามที่ไกด์ นาเที่ยวอีกครั้ง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองซู วอน
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรื อ ไก่ บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่ อแห่ งเมืองซุ นซอน นาไก่บาร์ บี
คิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นาผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็ นทัค
คาลบีโปคึม หรื อ ข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
 พักที่ RITZ HOTEL OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
เช้ า

วัดวาวูจองซา - ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุกล๊อตเต้ เวิลด์ –
ตลาดทงแดมุน
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองซู วอน ชม วัดวาวูจองซา ตั้งอยูใ่ นเมืองซูวอน เกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วดั แห่ งนี้ เพื่อมาชมความงามของ
พระเศียรของพระพุทธรู ปขนาด มหึ มา ซึ่ งประดิษฐานอยูด่ า้ นหลังสระน้ าขนาดย่อม โดยบริ เวณรอบสระจะมีพระพุทธรู ปองค์
เล็กๆวาง เรี ยงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดิ นขึ้ นสู่ เนิ นเขาจะพบอุโบสถ ซึ่ งภายในเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่
แกะสลักมาจากไม้ซ่ ึ งนามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ ที่วดั แห่ งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ ค ในปี ค.ศ.
1988 อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ปลอดสารพิษ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ รี่สดๆ
หวานฉ่ า ขนาดผึ้ งยังรุ มตอม เพาะปลู กวิธี ORGANIC ผลสตรอเบอร์ รี่ข องเกาหลี จะมี ข นาดใหญ่สี แดงสดใสกลิ่ นหอม
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เที่ยง

บ่ าย

ค่า

วันที่ 4
เช้ า

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้ อกลับมาเป็ นของฝากคนที่รักในราคาย่อมเยาและผลผลิตมีความสดใหม่ได้อีกด้วย จากนั้นนา
ท่านสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทากิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิพร้อมทั้ง
สวมชุดฮันบกเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ ระลึกและท่านยังสามารถนากิ มจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็ น
ของฝากได้อีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี (แบบบุฟเฟ่ ต์ ) ต้นตารับอาหารเลื่องชื่ อของประเทศเกาหลีใต้ เป็ น
หมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุ กกาลังดี แล้วตัดชิ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ
และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสี เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโซล จากนั้นนาท่านสู่ สวนสนุกล๊ อตเต้ เวิลด์ สนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ดทั้งในร่ มและกลางแจ้ง (ซึ่ ง
ท่ านสามารถเลื อ กเล่ นเครื่ อ งเล่ นได้ ไม่ จากัดรอบ) กับดิ นแดนแห่ งความสนุ กหฤหรรษ์แ ละไฮเทคในรู ป แบบใหม่ที่ ส วน
สนุกลอตเต้เวิลดิ์ เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่ องเล่นหลากชนิ ดทั้งในร่ มและกลางแจ้ง เอ็ดเวน
เจอร์ กบั การผจญภัยต่างๆ เช่น The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle
Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภัยในโลกของ ซิ นแบต สุ ดยอดความเสี ยวกับ หอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง
บอลลูน โอแดเซแฟตาซี เป็ นต้น หรื อจะข้ามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย์ ที่ เต็มไปด้วยเกาะแห่ งการค้น หา ตั้งอยู่ใจกลาง
ทะเลสาบ หรื อจะนัง่ รถรางไฟฟ้ า ชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด เกมส์การละเล่นต่างๆ ร้านขายอาหารรู ปแบบต่างๆ ร้าน
ขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ ต๋ นุ โสม เป็ นอาหารบารุ งสุ ขภาพ เสิ ร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ าซุ ปที่กาลังเดือดพล่าน
คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะสม
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่ ตลาดทงแดมุน ที่ ตลาดนี้ เราสามารถซื้ อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุ กสนาน เพราะมีร้านค้า
ต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมี แสงสี และดนตรี ตลอดคื น สิ นค้าที่ มีมากที่ สุดในตลาดนี้ คื อ
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุ ภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่ องกีฬา ฯลฯ
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

ศูนย์ โสม – COSMETIC – ศูนย์ นา้ มันสน – พระราชวังเคียงบ็อค– DUTY FREE –
หมู่บ้านโบราณนัมซานฮันอก – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
(B/L/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นามาใช้เพื่อสุ ขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารา
ยาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง และเร็ วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสม
เป็ นสิ่ งที่ ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่ คานึ งถึ งสุ ขภาพในปั จจุบนั จากนัน่ นาท่านช้ อปปิ ง้ ร้ านเครื่ องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC
OUTLET ของนักช้ อปชาวไทยให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึง่ ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
เกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย จากนั้นเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนา้ มันสน ที่มีสรรพคุณช่วย
บารุ งร่ า งกาย ลดไขมัน ช่ ว ยควบคุ มอาหารและรั กษาสมดุ ลในร่ า งกาย สมควรแก่ เ วลานาท่ า น ผ่ านชมบลู เ ฮ้ าส์ ท าเนี ย บ
ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่ างรถแล่ นผ่ านไม่ อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรื อวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) นาท่านเข้าชม พระราชวังเคียง
บ็อค ซึ่ งเป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่ งนี้ มีหมู่พระที่
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ 5
เช้ า

นัง่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหารและเป็ น
ที่ประทับของ กษัตริ ยป์ ั จจุบนั ได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่ นงั่ ที่เคยถูกทาลายขึ้ นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบั พลับพราก
ลางน้ า “เคียงเฮวรู ” ที่ซ่ ึ งเคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจมิ ดัก ไก่ ผดั กับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
นาท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก (Namsangol Hanok Village) เป็ นหมู่บา้ นวัฒนธรรมจาลองเกาหลีอีกแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยูย่ ่าน
เนินเขานัมซาน ใจกลางกรุ งโซล เปิ ดให้คนทัว่ ไปได้เข้าชมฟรี ภายในหมู่บา้ นได้จดั ตกแต่งไสตล์เกาหลีโบราณ เรี ยกว่า ฮันอก
ตั้งแต่สมัยโชซอน โดนนอกจากบ้านเรื อนโบราณแล้ว ยังมีการจัดแสดงเครื่ องใช้ต่างๆ ศาลา การละเล่นพื้นเมืองมาไว้ที่นี่อีก
ด้วย นอกจากนี้ภายในหมู่บา้ นยังมีการจัดแสดงดนตรี เกาหลี และการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆ จากนั้นนาท่านชมวิวกรุ งโซล ณ
โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางเมืองหลวง กรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลาง
เมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุ งโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อได้
(อิสระไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา,
เครื่ องสาอางค์, กระเป๋ า, กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ หากมีเวลาอิสระให้ ท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่ งเดิมเป็ นคลอง
เก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข้ ึนมาใหม่ ทา
ให้กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบนั
โครงการชองเกชองได้กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และ
ยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่าคืนจะเต็มไปด้วยแสงสี สวยงามน่าชม
**** อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ****
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ น
อย่างไร ก้าวล้ านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้ อซึ่ ง
ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
 พักที่ BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

ฮ็อกเกนามู – พลอยอเมทีส – TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ย่ าน
ฮงอิก - ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
(B/L/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ สมุนไพร ฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนือ
น้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นาท่านสู่ TRICK EYE
MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับ ของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ท้ งั คนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาเก็บรู ปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิ ทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีก
ต่อไป นาท่านชม ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดง
ในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั
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นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุก
อย่างทาจากน้ าแข็ง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งกันที่ ย่ านฮงอิก ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่ งฝั่งตรง
ข้ามของย่านนี้เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก และนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง
พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทา
เป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่ ชิ้นพอดี
คา และเนื้อหมู สไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งสู ตรต้นตารับจนเข้ากัน)
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน นาท่านแวะ ซุ ปเปอร์ มาเก็ต ซื้ อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโก
แล๊ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม
เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้น
20.35 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2205
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
--------
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อ
การใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยว
เอง
300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม) หมายเหตุ : หากการไปพบเพื่อนหรื อญาติ
หรื อไปติดต่อธุรกิจหรื อท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็ จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริ การท่านแต่อย่างใด
2. ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ
ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของ
ตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ จิ ารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3.ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยู่กบั ทางตรวจ
คนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ จิ ารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริ ษทั จะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรื อแพ้
อาหารชนิดอื่นๆ กรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีต้ งั แต่จองทัวร์

หากจานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 20 ท่ าน ทางบริษทั ขอเลื่อนการเดินทางหรื อเปลีย่ นแปลงราคา

** INF เด็กทารก อายุไม่ เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่ รวมตั๋ว) 8,900 บาท ***
***ราคาจอยแลนด์ (ไม่ รวมตั๋ว) วันที่ 22-31 DEC ราคา 9,500 บาท***
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อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มีราคาตั๋วเด็ก **
กาหนดการเดินทาง
เดือนธันวาคม

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้ อง)
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )

อายุต่ากว่ า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(มีเตียง)

อายุต่ากว่ า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิม่

04-08 ธันวาคม 2559
06-10 ธันวาคม 2559
07 -11 ธันวาคม 2559
08 -12 ธันวาคม 2559
09 -13 ธันวาคม 2559
10 -14 ธันวาคม 2559
15-19 ธันวาคม 2559
16-20 ธันวาคม 2559
17-21 ธันวาคม 2559
20-24 ธันวาคม 2559
21-25 ธันวาคม 2559
23-27 ธันวาคม 2559
27-31 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 59 - 1 มกราคม 2560

17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.21,900.23,900.-

17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.21,900.23,900.-

17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.21,900.23,900.-

5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.6,500.6,500.6,500.-

31 ธันวาคม 59 - 4 มกราคม 2560

22,900.-

22,900.-

22,900.-

6,500.-

** เด็ก คือ อายุตา่ กว่ า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก **

วิธีการชาระเงิน
ช่ วงเทศกาล

ชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท
ชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท

 แฟกซ์หรื ออีเมลล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (Passport) ของผูเ้ ดินทางเพื่อสารองที่นงั่ (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่ เกิน 15 กิโลกรัมเท่ านั้น) โหลดใต้เครื่ องบิน
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิ ร์ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ค่ าทิป จานวน 30,000 วอน กรุ ณายื่นค่ าทิปให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ที่สนามบิน (วันแรก)
การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนการเดิ นทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้าออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
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ไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะ
ทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ
จะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของสาย
การบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนื ออานาจการ
ควบคุ มของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่ น้ นั ๆ ที่ จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่ องเที่ ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
อัตราค่าบริ การคิ ดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงิ นบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระ
เงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบิ นชุ ดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิ กหรื อ
เปลี่ ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู ้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิก
บิ น ทางบริ ษทั จะคื นเงิ นค่ าทัวร์ ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงิ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่าของ
ประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
บริ ษทั ฯทาหน้าที่ เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิ ดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ
ซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคื นเงิ นได้ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้
ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ ยวพร้อมคณะตาม
รายการ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ท่ า นจะขอคื นค่ า บริ การไม่ ไ ด้บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงรายการทัวร์ ต ามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

