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KOREA Valley of paradise Ski&Snow
5 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์(KE)
เริม
่ เพียง

29,900.-



สัมผัสความงดงามดั่งอยู่สวนบนสวรรค์ เขาด็อกยูซาน ในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมด ้วยหิมะอันขาวโพน



ผ่อนคลายกับการอาบน้าแร่สไตล์เกาหลีพร ้อมสัมผัสวัฒนธรรมชาวเกาหลีแท ้ๆ Jimjilbang (จิมจิลบัง)



ขึน
้ ลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! ตึกทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในกรุงโซล



หมูบ
่ า้ นว ัฒนธรรมเจินจู หมู่บ ้านโบราณ 100 ปี หนึง่ ในเมืองมรดกโลก



มือ
้ พิเศษเมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูย ักษ์ กินดืม
่ เบียร์ ไวน์ แบบไม่อน
ั้



บินหรู.....ทีน
่ ง่ ั แสนสบาย สายการบินแห่งชาติประเทศเกาหลีใต ้ สายการบินโคเรียนแอร์



เทีย
่ วแหล่งช ้อปปิ้ งสไตล์สวยไสวัยรุ่นชอบ ย่านมหาวิทยาล ัยสตรี อีฮวา



สุดคุ ้ม....พ ักสกีรส
ี อร์ท 1 คืน และพักโรงแรมระด ับ 4 ดาวในเมืองโซล 2 คืน

กาหนดว ันเดินทาง
ว ันที่ 28 ก.พ.- 04 มี.ค. 61

29,900.-

้ ทางการเดินทาง
เสน
กรุงเทพ

เชา้

เทีย
่ ง

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

✈
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อินชอน –หมูบ
่ า้ นว ัฒนธรรมเจินจู - เขาด็อกยูซาน (รวมค่าขึน
้
กระเชา้ )- อิสระเล่นสกี - สกีรส
ี อร์ท
ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ - Lotte Tower (ราคารวม
ค่าขึน
้ ลิฟต์) - อาบนา้ แร่สไตล์เกาหลี Jimjilbang (รวมค่าเข้า)
โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร
เกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
นา้ ม ันสนเข็ มแดง - พลอยอเมทิส - ย่านมหาวิทยาล ัยอิฮวา ซุปเปอร์มาร์เก็ ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
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✈

คา่
Muju Ski Resort
หรือเทียบเท่า
Marigold Hotel 4*
หรือเทียบเท่า
Marigold Hotel 4*
หรือเทียบเท่า

วันที่ 1
20.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบินโคเรี ยนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
22.40 น.
ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรี ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
***ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการล๊ อคที่นั่ง ต้ องทาการเช็คอิ นที่เคาเตอร์ เท่ านั้น***
วันที่ 2
อินชอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู - เขาด็อกยูซาน - อิสระเล่นสกี – สกีรีสอร์ ท
00.50 น.

กลางวัน
บ่ าย

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชัว่ โมง (เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านมุ่งสู่ เมืองเจินจู โดยรถบัส
ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง เพือ่ นําท่านสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรม
เจินจู เจินจูเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารต้นตํารับ “บิบิม
บัพ” ชื่อดังของเกาหลีและ “ฮันจิ” ซึ่งกระดาษสาโบราณ
เมืองเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีมีอายุมากว่า 1000 ปี ชมหมู่บา้ น
พื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 ร้อยหลังคาเรื อน
โดยผูค้ นยังคงอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรมต่าง ๆ และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หรื อ ซีรี่ยช์ ื่อดัง
มากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “Bibimbab บิบิบฟั ” เหมาะสําหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ และ
ชอบทานผักนานาชนิดเป็ นอย่างมาก เสิร์ฟมาในหม้อหินสไตล์เกาหลีร้อนๆ ที่เพิม่ ความหอมให้ขา้ วยํา
เกาหลี
นําท่านขึ้นกระเช้าชมวิวสู่ อุทยานแห่งชาติด็อกยูซาน Deogyusan Mountain National Park เขาด็อกยูซาน
ถูกตั้งขึ้นเป็ นอุทยานตั้งแต่ปี 1975 โดยมีอาณาเขตคลอบคลุมถึง 4 จังหวัดด้วยกัน สันเขามีความยาวตั้งแต่
ยอดเขา Hyangjeokbong ของภูเขา Bukdeogyusan ไปจนถึง
เขา Namdeogyusan เป็ นระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร
และมีความสูง 1,200 เมตรภายในอุทยานแห่ งชาติด็อกยูซานมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่งด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ น วัด
Baekryeonsa , สกีรีสอร์ท และธรรมชาติที่สวยงาม จึงทําให้
อุทยานแห่งนี้มีคนเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ละฤดูก็จะ
มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป จุดไฮไลท์ที่หา้ มพลาดก็
คือศาลาบนยอดเขา ซึ่งจะสวยงามมากในช่วงฤดูหนาวเพราะ
หิมะจะปกคลุมไปจนทัว่
จากนั้นนําท่าน อิสระเล่นสกี ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้าง
ใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรี สอร์ทยังมีหลากหลายบริ การ
อื่นๆ สําหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการเล่นสกี เช่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ชอ้ ป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริ การ(ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครู ฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )***หมายเหตุ
ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็ นการรบกวนผูเ้ ล่นสกี หากต้องการเข้า
ชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***

คํา่

บริ การคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ ี
หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนําเครื่ องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จดั เตรี ยมไว้ มา
จัดเรี ยงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมนํ้าซุปชาบูปรุ งรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุดง้ สดลงต้ม สามารถ
รับประทานเป็ นอุดง้ ร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน นํ้าจิม้ ซีอิ้วเกาหลี และเครื่ องเคียงนานาชนิด
นําคณะเข้าสู่ที่พกั Muju Ski resort สกีรีสอร์ทหรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

ห้องพักในคํ่าคืนนี้ อาจจะบริ การเป็ นแบบ Ondol (อน คือ ความอบอุ่น ดล คือ ก้อนหิน) หรื อ ห้องนอนแบบ
นอนบนพื้นสไตล์เกาหลี อนดล จะทําให้พ้นื ห้องอุ่น ประดิษฐ์ข้ นึ โดยชาวเกาหลีโบราณ ระบบดั้งเดิมทํางาน
ด้วยหินขนาดใหญ่ใต้พ้นื ที่อยูอ่ าศัย ควันจากไฟจะอยูน่ อกที่พกั และถูกขับให้ เคลื่อนไปใต้หินออกอีกช่อง
หนึ่ง ระบบนี้ยงั ใช้กนั อยูแ่ ม้แต่ในบ้านสมัยใหม่หรื อในอพาร์ทเม้นท์ที่ตม้ นํ้าด้วย แก๊สหรื อเตาไฟฟ้ าซึ่ งจะ
ไหลเวียนเป็ นวงกลมผ่านท่อฝังไว้ใต้พ้นื ซีเมนต์ ท่านจะได้รับความอุ่นจากพื้น นอนหลับพักผ่อนได้อย่าง
สบายตลอดคืน
ไร่ สตอเบอรี่ - สวนสนุกล๊อตเต้ เวิลล์ - Lotte Tower (รวมค่าขึน้ ลิฟต์ ) - อาบนํ้าแร่ สไตล์ เกาหลี Jimjilbang

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นําท่านสู่ ไร่ สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่
เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่ งท่านจะได้พบกับ
วิถีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีวา่ มีวธิ ีการปลูกอย่างไร
จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอม
ชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และ
ชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชม
วิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอ
เบอร์รี่ได้จากภายในไร่ ได้อีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “คาลบี้” หมูยา่ งเกาหลี
เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูส
เต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็ นส่วนที่อร่ อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็ นชิ้นพอคํา ห่อ
ทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่น้ าํ จิ้มเต้าเจียวและเครื่ องเคียงที่ชอบหรื อข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริ การเครื่ อง
เคียงต่างๆ
นําท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูใ่ นเขตซัมซิล มีแหล่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น โรงแรมหรู ช็อปปิ้ งมอลล์ขนาด
ใหญ่มีสินค้าหลายหลายชนิดให้เลือกสรรค์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ Wedding Hall และที่สาํ คัญคือสวนสนุก
ในร่ ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้งที่ต้งั อยูใ่ นทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวน
สนุกในร่ มจะมีลานไอซ์สเก็ต เครื่ องเล่นมากมาย

บ่ าย

คํ่า

จากนั้นนําท่านสู่ Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขึ้นลิฟท์** ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโซล เขตชัมซิล
นําท่านขึ้นหอชมวิว Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร) มาพร้อมกับ
คอนเซปต์ “The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวที่สวยงามของกรุ งโซล
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้วย เมนู“บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”
บุฟเฟ่ ท์ปิ้งย่างต้นตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ท้งั เนื้อวัว, หมู, ไก่,
ปลาหมึก, และเครื่ องเคียงหลากหลายชนิด,นํ้าซุป, เส้นอุดง้ พร้อมด้วยข้าวสวย แบบไม่อ้ นั
จากนั้นให้ ท่านผ่ อนคลายและสั มผัสวิถีชีวิตของชาวเกาหลี อาบนํ้าแร่ สไตล์ เกาหลี จิมจิลบัง Jimjilbang

นําคณะเข้าสู่ที่พกั Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง

โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊ อกคุง - ศูนย์ โสม - ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล
ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุ งโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ได้
รอบทิศ 360 องศาโดย
สามารถมองได้ถึงเขาพู
กักซัน และถ้าหันไปยังทิศ
ตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไป
ถึงแม่น้ าํ ฮันกัง ***ราคา
ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์*** นําท่านสู่ พระราชวังถ๊อกซูกุง เป็ นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สาํ คัญที่สุดของราชวงศ์
โชซ็อนและเกาหลีเดิมพระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่ประทับขององค์ชายวอลซานพระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรื อ
องค์ชายชาซานระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็ นพระราชวังหลวง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “จิมดัก”Andong Jimdakไก่อบซีอิ๋วดําวุน้ เส้นเมนู
พื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปั จจุบนั ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็ นที่ถูกปาก
ถูกลิ้นคนไทยเป็ นอย่างยิง่
นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวติ ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพือ่
นําไปบํารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้
ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นาํ มาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณ
รักษาโรค และบํารุ งร่ างกาย นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสําอางชื่อดังของเกาหลี เช่น

คํา่

Rojukiss, Missha เป็ น นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่หา้ ง Duty Free จากนั้นให้ทา่ นอิสระช้อปปิ้ งที่
ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นแหล่งรวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ
Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็ นต้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย เมนูพเิ ศษ...บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ (INTERNATIONAL BUFFET
KING CRAB) ภัตตาคารบุฟเฟ่ ต์พร้อมขาปูยกั ษ์อลาสก้าและ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้เลือก
รับประทานได้มากมายและเครื่ องดื่ม ***ทั้งนี้รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน***
นําคณะเข้าสู่ที่พกั Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า, เมืองโซล

วันที่ 5
เช้ า

นํ้ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่ านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต อินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

17.40
21.10

นําท่านชม นํ้ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็ม
แดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของนํ้ามันสนเข็มแดง
นั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันทีอ่ ุดตันในเส้นเลือด ลดระดับ
นํ้าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายใน
รู ปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้าง
สารพิษหรื อดีทอ็ กซ์เลือดให้สะอาด เพิม่ การไหลเวียน
ของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิม่ ภูมิตา้ นทานให้กบั
ร่ างกาย บํารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนําท่านสู่
โรงงานพลอยอเมทิส หรื อ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ซึ่ งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิด
นี้ติดตัวไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวติ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “บุลโกกิ” หรื อเนื้อหมูสดหมักกับซ๊อสและเครื่ องเทศ
จนได้ที่แล้วนํามาใส่บนกระทะผัดกับกะหลํ่าปี สดและวุน้ เส้นของเกาหลีมีน้ าํ ขลุกขลิกรสชาติออกหวาน
เล็กน้อย พร้อมกับเสริ ฟข้าวสวยและเครื่ องเคียงต่างๆ
ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านวัยรุ่ นชื่อดัง สินค้าราคาย่อมเยาว์ ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรี แห่ง
แรกของเกาหลี
จากนั้นนําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ่ นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนํา
ท่านช้อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึง
สําเร็จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คนื ค่าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ
สายการบิน บริ ษัทฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ย นแปลงรายการเพื่ อ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัด ข้ องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมี
จํานวนผู้โดยสารจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
28 ก.พ.- 04 มี.ค.61

ผูใ้ หญ่
เด็ก 8- 12 ปี
เด็ก 8- 12 ปี
พักเดี่ยวเพิม่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
(เสริ มเตียง)
(ไม่เสริ มเตียง)
7,900.29,900.28,900.27,900.*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ ] 9,900.- / ท่ าน ***

ราคา
ไม่รวมตัว๋
13,900.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ าํ มันไว้เรี ยบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ **
2. ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ าํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
7. อัตรารวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรื อ ประเทศที่ที่ตอ้ งทําวีซ่าเข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้อง
ทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพานักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุ จริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาํ ติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วย
หรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น
บิดา มารดา ป้ า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
การสํ ารองที่นั่ง

1.

กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ ไม่ มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ าคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือ่ การท่ องเที่ยวเท่านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ โดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้ าหน้ าที่เท่ านั้น ลูกค้าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถให้
ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้ังสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทํา
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้น
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พกั ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรื อ
Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริ ม
เตียงได้ตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่ งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่าเครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้า หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าท่ านต้ องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ เพือ่ ท่ องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้ านศูนย์ โสม, ศูนย์ สมุนไพร, ร้ านนํ้ามันสน, ศูนย์
เครื่องสํ าอาง และร้ านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD
ต่ อท่ าน
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่ านั้น
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็ นนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
ในระหว่ างท่ องเทีย่ วจะมีช่างภาพมาถ่ ายรูปและช่ วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวัน
สุ ดท้ ายของการเดินทางช่ างภาพจะนําภาพถ่ ายมาจําหน่ ายหากว่ าท่ านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ ถ้าท่ านใดไม่
สนใจก็ไม่ ต้องซื้อทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของท่ าน ทางบริษัททัวร์ ไม่ มีการบังคับให้ ซื้อแต่ อย่ างใดแต่ เป็ น
การบอกกล่ าวล่ วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯก่ อนทุกครั้งมิ
เช่ นนั้นทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น

