วันแรก

กรุ งเทพฯ (ดอนเมือ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)

13.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่ อง
(หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่
จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิม่ ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย)

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูข้ ึนเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ อง เนื่ องจากต้องเป็ นไป
ตามระบบของสายการบิน**)

16.00 น.
23.35 น.

พักที่
วันทีส่ อง
เช้ า

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
(เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณ าปรั บ นาฬิ ก าของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่ น เพื่ อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ช
นาทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรื อ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ
ที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสู ง 107 เมตร นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน
GRAND PALACE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
เทศกาลตกปลานา้ แข็ง - ไร่ สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางไปร่ วมฉลองเทศกาลสุ ดยิง่ ใหญ่ เทศกาลตกปลานา้ แข็ง หนึ่งปี มีเพียงครั้งเดียว
จัดขึ้นประมาณช่ วงเดือนมกราคมของทุกปี (หมายเหตุ... กาหนดการเทศกาลตกปลาน้าแข็ง ยังไม่ ระบุวันที่แน่
ชัด และอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ ล่ะปี )
เทศกาลนี้มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่จะมาเทศกาลนี้
เพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรื อราชินี
แห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยูใ่ นน้ าเย็นที่มีอุณหภูมิต้ งั แต่ 20 องศาและอื่นๆ ถือได้วา่ เป็ นงานใหญ่ที่
หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและผจญภัย
ที่ได้มาตรฐาน เทศกาลนี้ได้รับการเสนอให้เป็ นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของ
เกาหลี นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์ น้ าแข็ง
การแข่งขันฟุตบอลบนน้ าแข็ง และ กีฬาน้ าแข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์ สุ นขั ลากเลื่อนหิ มะและรถแข่งหิ มะ
ซึ่ งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวได้สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน
(พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์ ตกปลา)

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

หมายเหตุ : เนื่ องด้ วยเทศกาลตกปลานี้จัดขึ้นที่เมืองฮวาชอน (ช่ วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้ นเดือน ก.พ.
วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปี นั้นๆ) หากไม่ สามารถไปตกปลาน้าแข็งได้ ในกรณีที่
น้าแข็งยังไม่ สามารถลงไปยืน ตกปลาได้ ทั้งนี้ ทางบริ ษั ทจะนาท่ านไปตกปลาที่ซ าราซอม หรื อหากเกิด เหตุ
สุ ด วิสั ยขั ด ข้ อ งอื่ น ๆ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทน
โปรแกรมเป็ น >> เกาะนามิ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี ใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่ มรื่ นเต็มไปด้วย
ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสี ให้ชมกัน
ทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิตอ้ งนัง่ เรื อเฟอรี่ ขา้ มไป เรื อจะมีให้บริ การวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะ
จุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กนั นั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้ านอาหารแบบนั่งทาน ร้ านของปิ้ งย่าง
และซาลาเปานึ งเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึ งจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีกแห่ งนัน่ คือ “Ginkgo
Tree Lane”

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ รี่สดๆ หวานฉ่ าจากไร่ และ
ยังสามารถซื้ อกลับมาฝากคนที่เมืองไทยได้ดว้ ย โดยจะมีการแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และส่ งให้ท่านวันสุ ดท้าย
บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟต์ บาบีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
เติมไม่ อ้นั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้ง
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็ น ดิสนีย์แลนด์ แห่ งเกาหลีใต้ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ทุกคน
จะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิ งโตเจ้าป่ า และเสื อดินแดนแห่งเทพนิยาย และ
สนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น รถไฟเหาะตี ลงั กา, เฮอร์ ริเคน, เรื อเหาะไวกิ้ ง, และไฮไลค์ที่พลาด
ไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) เซลเซี ยสลงไป นับว่าเป็ นปลาที่สวยงาม
และหายาก ซึ่ งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้สามารถนาปลามาทาเป็ นซู ชิหรื อซาชิ มิ ก็สามารถรับประทานได้เลย
ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่ น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ดว้ ยมือเปล่า ตกปลาใต้น้าแข็ง
การโชว์แกะสลักน้ าแข็ง ฟุตบอลน้ าแข็ง และเล่นเลื่อนหิ มะ เมื่อเข้าสู่ ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไป
ด้วยหิ มะขาวโพลน นาท่านไปสัมผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุ ดสนุ กบน ลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมเสิ ร์ฟความ
ฟิ นขั้นสุ ด ให้ทุกท่านด้วยการพาไปเล่นสกีและนอนพักที่สกีรีสอร์ ท มีเวลาให้ท่านได้สนุ กกับการเล่นสกีอย่าง
เต็มที่ซ่ ึ งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย การเตรี ยมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เสื้ อแจ๊คเก็ตกันน้ าหรื อผ้าร่ ม และกางเกงรัดรู ป พร้ อมกับรับฟั งข้อแนะนา และฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่ น
ก่อนลงสนามจริ ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ
(**ราคาทัวร์ ยงั ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี สกีลฟิ ท์ สโนว์ สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุ ดประมาณ 50,000 วอน**)

*** หมายเหตุ ปริ มาณของหิมะ และการเปิ ดให้ บริ การของลานสกี ขึน้ อยู่กับความเอื้ออานวยของสภาพอากาศ
ในแต่ ละปี หากมีหิมะไม่ เพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดให้ บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่ สามารถเปิ ดบริการ ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรั บเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุ กอีก
หนึ่ งแห่ งที่ น่าสนใจเมื่อเดิ นทางไปเที่ ยวเกาหลี ท่านจะได้พบกลับโลกแห่ งลานน้ าแข็งเล่นหิ มะ 365 วัน เมือง
หิ ม ะจาลองตั้งอยู่ที่ เมื อง GOYANG แหล่ งท่ องเที่ ยวใกล้กรุ งโซล "Snow Park" ในร่ มที่ ใหญ่ สุ ดของประเทศ
เกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่ องเล่นสุ ดน่ ารักบนลานน้ าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์ รี่ กะบะ
สเลดแซนต้า เป็ นต้น หรื อเข้าสู่ โลกของหิ มะที่ อุณหภู มิติลบ -2 องศาเซลเซี ยส กับการเล่นสโนสเลค บนลาน
หิ มะ (ราคาทัวร์ น้ ี ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรื อหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดิ นช้อปปิ้ งตา
มอธัยาศัย มีท้ งั H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ นั นา) ***

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น

พักที่
วันทีส่ าม
เช้ า

บริการอาหารเย็น (3) เมนู ชาบู ชาบู สุ กีส้ ไตล์ เกาหลี คล้ ายการต้ มรวมมิตรสุ กีห้ ม้ อไฟ ประกอบไปด้ วยเนื้อหมู
สไลด์ ผัก เห็ ด และวุ้ น เส้ นเกาหลี เป็ นอีก หนึ่ งเมนู ยอดฮิ ต ในเกาหลี และยังเป็ นอาหารพื้ น เมื อ งที่ มี ม าอย่ าง
ยาวนานอีกด้ วย
PHOENIX SKI RESORT หรื อระดับเดียวกัน
ศูนย์ สมุนไพรโสม – COSMETIC - นา้ มันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางไปยัง ศู นย์ สมุ นไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุ นไพรที่ ช่วยเสริ มความ
แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่ วยทาให้จิตใจสงบ และเพิ่ มพละกาลัง มี สรรพคุ ณทางการแพทย์ช่วย
บารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง
จากนั้นนาท่านแวะช้อปที่ ร้านเครื่ องส าอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย
เพื่อเลื อกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลื อกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกิ นแคร์ บารุ งผิวแบรนด์
อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสิ นค้าหลักของทางร้าน ไม่วา่ จะเป็ นครี มหอยทาก ครี มน้ าแตก ครี มขัด
ขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮ
นด์ครี ม ยาสระผม ฯลฯ

นาท่ านเรี ยนรู ้ ก ารท าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ส กัดจาก น้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี ส รรพคุ ณ ช่ วยบ ารุ งร่ างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลาดับที่สองที่ถูกสร้าง
ต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็ นที่พานักของพระมหากษัตริ ยห์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และ
ยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ ในโซลนั้น จะมีลกั ษณะหน้าตา
คล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทศั นียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ ย อย่างตัวพระราชวัง
ชางด็อกกุงแห่ งนี้ ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮู วอน หรื อสวนแห่ งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายใน
พระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สาหรับเป็ นที่
พักผ่อนของพระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยโบราณ เมื่ อเดิ นเข้ามาบริ เวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็ น
พื้นที่สาธารณะที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทาลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูก
บูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงาม
บางส่ วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริ มน้ า

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

กลางวัน

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่ เปิ ดทาการ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรั บรายการท่ องเที่ยว ทดแทนเป็ น
พระราชวังถ็อกซู กุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยูท่ ่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุ งโซล แต่สวยงามร่ มรื่ นไปด้วยต้นไม้
ยิง่ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี แล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะ
จะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจาวัน ซึ่ งในหนึ่ งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00
น. และรอบสุ ดท้ายตอน 15.30 น. ***
บริการอาหารกลางวัน (5) เมนูไก่ ต๋ ุนโสม
จากนั้นนาท่านไปยังหนึ่ งในทาวเวอร์ ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบ่ น
ภู เขานั ม ซานใจกลางกรุ งโซล มี ค วามสู งจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสู ง 479 เมตร
จากพื้นดิน ไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรื อ
ฤดู ก าลไหนๆ ก็ ย งั ได้รั บ ความนิ ย มเสมอมา ทั้ง จาก
นักท่องเที่ ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็ นจุดชมวิวที่
มองเห็ นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล และบริ เวณรอบๆ แบบพา
โนราม่า นับเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่ งหนึ่ ง
ที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ ยงั มีไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซลที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ
สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่ อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาว
ไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์ นี้ไม่ รวมกุญแจและค่ าขึ้นลิฟท์ *
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่ง
รวมสิ น ค้า แบรนด์ เนมมากมาย ไม่ ว่า จะเป็ น น้ า หอม เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งส าอาง กระเป๋ า นาฬิ ก า เครื่ อ งประดับ
หลากหลายแบรนด์ดงั และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็ นสิ นค้าแบรนด์หรู และเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ อาทิ เช่ น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI,
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ นต้น ในส่ วนของชั้ นที่ 1 เป็ นช็ อ ป CHANNEL และนาฬิ ก าดั ง
หลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่ น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็ อ ป MCM ชั้น ที่ 3
เป็ นโซนเครื่ อ งส าอางค์ ห ลากหลายแบรนด์ ดัง ไม่ ว่ า จะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE,

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต้น ชั้น 4 จะ
เป็ นสิ นค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นนาท่านเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ ง ย่ านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรื อสยามสแควเกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่ องสาอางทั้ง
แบรนด์เนมชื่ อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึ งซี ดีเพลง รู ปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่ วยั รุ่ นต้องการก็
สามารถหาได้จากที่ ตลาดนี้ อาทิ เช่ น ร้ านเครื่ องส าอางที่ คุน้ หู คนไทยที่ ไม่ ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่ องสาอางจะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย หรื อจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดงั อย่างร้าน MBC
MART ก็ มี ร องเท้ า หลากหลายแบรนด์ ดัง ให้ เลื อ กมากมาย อาทิ เช่ น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE,
VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต้น ในส่ วนของอาหารบริ เวณข้างทางที่ ฮอทฮิ ตไม่แพ้กนั อย่างโซน เมียงดง
สตรี ทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มี อาหารหรื อของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
หอยเชลล์ยา่ งตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรื อเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์ ตวั ใหญ่ๆ
ย่างชี สมี รสหวาน ชี สย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่ าชี สเสี ยบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ ข้ ึ นชื่ อของ
เกาหลี ปรุ งรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนู น้ ี มีอยูเ่ กื อบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดาจาจังมยอน
หนึ่ งในเมนู สุดฮิตที่เห็ นกันบ่อยในซี รี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสี ยบไม้ พบเห็ นได้ทวั่ ไปในเมืองไทย
แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสี ยบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ น
ต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่ งไอติมที่กดมาใส่ โคนนั้นสู งถึง 2 ฟุต

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ ทุกท่ านได้ อสิ ระตามอัธยาศัย)
THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย - TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ต - สนามบินอินชอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้น พาท่ า นชม ศู น ย์ ส มุ น ไพรบ ารุ งตั บ (HOKGENAMU) ต้น ไม้ช นิ ด นี้ เจริ ญ เติ บ โตในป่ าลึ ก บนภู เขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนาท่ านชม โรงงานเจี ยระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี เป็ น
แดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสี ม่วงไวน์
มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (SEAWEED MUSEUM) เรี ยนรู ้ การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี การบอก
เล่ าเรื่ องราวขั้นตอนความเป็ นมาของสาหร่ าย ตั้งแต่ เป็ นหัวเชื้ อจนถึ งขั้นตอนสุ ดท้าย ในประเทศเกาหลี ใ ต้
สาหร่ ายนั้นเป็ นที่ นิยมมาก อาหารเกาหลี หลากหลายเมนู ลว้ นมี ส่วนผสมของสาหร่ าย ยกตัวอย่างเช่ น ข้าวยา
เกาหลี (บิบิมบับ) นอกจากนี้ ยงั สามารถสวมใส่ ชุ ดประจาชาติฮันบก ซึ่ งเป็ นชุ ดประจาชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ข้ าวยาบิบิมบับ
จากนั้นนาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตา
สามมิ ติ โดยท่ า นจะได้ส นุ ก สนานกับ การถ่ ายรู ป แอ็ ค ชั่น ท าท่ า ต่ า งๆ ที่ เกิ ด จากความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
จินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อน
ภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ งโดยให้ผชู ้ มเข้าไปมีส่วนร่ วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้า
ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมาก
จนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง และ ICE MUSEUM เป็ นโซนน้ าแข็งแกะสลักรู ป
ต่างๆ อุณหภูมิขา้ งใน ประมาณ -4 องศา
นาท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล็ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรู ปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้า
โสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
เป็ นต้น

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน

วันที่ห้า
00.20 น.
04.20 น.

กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


*** สาคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่ อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
***หมายเหตุ***
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
ขอสงวนสท
่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูต
่ าม
ความเหมาะสม
**กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือเข ้าประเทศทีร่ ะบุใน
้ และขอสงวนสิทธิท
รายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าบริการ ไม่วา่ กรณีใดๆ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันไปถึง**

่ นน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั้ ไม่เชน
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจาไม่
ิ้ เพราะทางบริษ ัทได้ทาการจ่ายค่าตว๋ ั ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ว่าด้วยกรณีใดๆทงส
ั้ น
ข้อความให้ถถ
ี่ ว้ น ก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงั้ เพือ
่ ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
ข้อความสาค ัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลก
ู ค้า
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
่ ต ัวกล ับเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ ใชจ
้ ในการเปลีย
ต้องถูกสง
่ นตว๋ ั ขากล ับ และรวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆที่
้ า
้ ด้วย ฉะนน
้ ทีท
เกิดขึน
ั้ ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบในค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ างประเทศนนๆเรี
ั้
ยกเก็ บ ทางผูจ
้ ัด
้
้ ทุกกรณี หรือต้องรอกล ับประเทศไทยในเทีย
และทางสายการบินจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจา
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ วบินถ ัดไป
้ อยู่ท างเจ้าหน้า ทีต
ทีม
่ ท
ี น
ี่ ง่ ั ว่า ง หรือ ตามว น
ั เดินทางของต ว
๋ ั เครือ
่ งบิน ท งั้ นี้ ขึน
่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้และสายการบินเป็นผูพ
้ จ
ิ ารณา ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ั
่ ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมภาษณ์
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุม
ในการทีท
่ าง
ั
้ อยูก
ตรวจคนเข้าเมืองเรียกสมภาษณ์
นน
ั้ ขึน
่ ับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผูพ
้ จ
ิ ารณา และอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของทาง
เจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษ ัทท ัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในสว่ นนีไ้ ด้ **
้ วี ัตถุประสงค์เพือ
*** ท ัวร์ครงนี
ั้ ม
่ การท่องเทีย
่ วเป็นหมูค
่ ณะเท่านน
ั้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกต ัวออกจาก
กรุป
๊ ท ัวร์ ทางบริษ ัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย
่ วเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SNOW FISHING อินชอน - สกี - โซล
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

กาหนดการเดินทาง
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่าน
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่ รวมตั๋ว)
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

ราคา
เด็กอายุไม่ เกิน
2 ขวบ
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิม่
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562

17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรื อท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม
้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระ
ให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อได้รับการปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ องเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ ปกติ
อีก 100 USD** **กรณี ตดั กรุ๊ ป เหมาที่ เป็ น เด็ก นักเรี ยน นักศึ ก ษา ครู ธุ รกิ จขายตรงเครื่ องส าอางค์ หมอ พยาบาล
ชาวต่างชาติ หรื อกรุ๊ ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมี เพื่ อ นหรื อ ญาติ ข องท่ า นต้อ งการร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วระหว่า งท่ อ งเที่ ย วในประเทศเกาหลี หรื อ ปั ญ หาต่ า งๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศนั้นๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
3. โรงแรมที่พก
ั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลี ใต้จะมีช่างภาพมาถ่ ายรู ป และช่ วยดู แลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุ ดท้ายช่ างภาพจะ
นาภาพถ่ ายมาจาหน่ ายกับลู ก ทัวร์ หากว่าท่ านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถ้าท่ านใดไม่สนใจก็ไม่ ตอ้ งซื้ อ เพราะทาง
บริ ษทั ทัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซ้ื อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ ครั้งนี้ มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD ต่อท่าน
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

ั้
่ เข้าประเทศเกาหลีให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ป
ี่ ระสงค์จะพาน ักระยะสนในประเทศเกาหลี
ไม่เกิน 90 ว ัน ไม่
ว่าจะด้วยว ัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสารในขนตอนการตรวจเข้
ั้
าเมือง เพือ
่ ยืนย ัน
การมีคุณสมบ ัติการเข้าประเทศเกาหลี* ด ังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันไปถึง
- ตว๋ ั เครือ
่ งบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า่ ยทีอ
้ ในระหว่างทีพ
- สิง่ ทีย
่ น
ื ย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ าจเกิดขึน
่ าน ักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บ ัตร
เครดิต เป็นต้น)
่ ทีอ
- ชือ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ าน ักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ
้ ัก โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียม
ให้
- กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ าน ักในประเทศเกาหลี ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์ เน็ต
, ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่ อท่ าน เพื่ อสารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ
้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. กรณี ที่นก
ั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
• กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่ าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
1.

2.

3.

การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ี สาหรับผูม
้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถู ก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษ ท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

4.

5.

6.

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดิ นทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึ งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่ มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น

อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษท
ั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
• กรุ ณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนด
จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
• สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้ อสัตว์,
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
7.

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

