ช่วง Winter ธันวา มกรา ก ุมภา มีนา ชวนค ุณ...
ไปห่มหนาวอาบหิมะ ตะล ุยถ้า พิชิตเขาส ูง ส ุขที่เกาะ เล่นสกี กินสตอว์

Beautiful Korea
จำนวนวัน

รำคำเริ่ ม (บำท)

5 วัน 14,900

เกาหลี 5 วัน จัดเต็มธันวาถึงมีนาคม2018

เดินทำง

สำยกำรบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

ธันวาคมถึงมีนาคม18

Budget Airlines

25-30 ท่ำนต่อคณะ

โปรแกรมท่องเทีย่ ว ภูเขาสี่ฤดูอทุ ยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) - เกาะนามิ - ถา้ เหมือง
ทองควังเมียง ผจญภัยไปกับถา้ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน - สนุกหฤหรรษ์และไฮเทค
เต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk
Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – เรียนรูว้ ิธีการทาคิมบับ แต่งชุดพื้นเมืองฮันบกถ่ายรูป –
พระราชวังโบราณ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสาอางเกาหลี – ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower - ย่าน
แฟชัน่ ฮิปเมียงดอง - เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่

ว๊าววว ฟรี !! บ ุฟเฟ่ต์บนเรือสาราญ Ara Cruise

ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กร ุงโซล
Itinerary Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน จัดเต็มธั นวาถึงมีนาคม2018
จำนวนวัน รำคำเริ่ ม (บำท)

5 วัน 14,900
วันเดินทำง
รถโคช
อำหำร
มัคคุเทศก์

เดินทำง

สำยกำรบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

ธันวาคมถึงมีนาคม18

Budget Airlines

25-30 ท่ำนต่อคณะ

5 วัน 3 คืน (พัก 1 คืน @คังวันโด + พัก 2 คืน @ กรุ งโซลหรื อเคียงกีโด) ระดับ 3 ดำวเกำหลี
บริ กำรด้วยรถซึ่งมีขนำดของรถจะเป็ นไปตำมจำนวนของผูโ้ ดยสำร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
อำหำรเช้ำ@โรงแรม 3 มื้อ อำหำรกลำงวันและค่ำ@ห้องอำหำรท้องถิ่น 6 มื้อ ฟรี ! นำ้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
ชำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง
ขอบคุณที่มำของภำพดีดีจำกกำรท่ องเที่ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้ เพื่อประกอบควำมเข้ ำใจ

เที่ยวบิน

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้อนุมตั ิ
(ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

สำยกำรบิน

เวลำออก
เวลำถึง
เวลำออก
เวลำถึง
BKK-ICN
ICN-BKK
Jeju Air (7C)
7C2204
0045
0805
7C2203
1930
2345
Jeju Air (7C)
7C2206
0150
0910
7C2205
2035
0050+1
Jin Air (LJ)
LJ002
0100
0800
LJ001
1935
2340
Eastar* Jet (ZE)
ZE512
2225
0620+1
ZE511
1740
2125
T’way (TW)
TW102
0125
0835
TW101
2005
0010+1
โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนได้ประทับตรำ หนังสื อเดินทำงอยูใ่ นสภำพที่ดี (ไม่ชำรุ ด)
วัน

รายการท่ องเทีย่ ว

B

L

D

วันแรก สนำมบินสุ วรรณภูมิ
วันที่สอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เกำะดังของในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกำะนำมิ “ – เทศกาลเล่น
สกีสโนว์ ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK #ELYSIAN #YONGPYEONG #PHEONIX
 ลิ้มลองเมนูดงั ตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “
 พักที่จงั หวัดคังวอนโด 1 คืน (รี สอร์ท) บางรี สอร์ทมีห้องอาบน้ าแร่ รวมบริ การ (ชาระเพิ่ม)
วันที่สำม คังวอนโด – อุทยานภูเขาสี่ ฤดูโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) ขอพรวัดดังชินฮึงซา – สวนกรี นเฮาส์สต
รอรเบอร์รี่ – เที่ยวถ้ ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ ำพิพิธภัณฑ์ทมี่ ีชีวิตในแบบหลำกมิติและสี สัน –
กรุ งโซล – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable (ค่า X
บัตรลิฟท์ข้ ึนสู่ จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
 เมนูหมูยา่ งคาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างบนเตาถ่าน

-

-

X

X

X

X

 พักที่กรุ งโซลหรื อเคียงกีโด 2 คืน (พักระดับ 3 ดาวเกาหลี)
วันที่สี่
กรุ งโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหิ นสี น้ าตาลเทา
สวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – เรี ยนรู้วิธีการทาคิมบับ (ข้าวห่ อสาหร่ าย)
+ ฟรี !!! แต่งชุดฮันบก – ย่านแฟชัน่ สุ ดฮิปเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " – เที่ยวครบสู ตร ด้วยบัตร
Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ กับเครื่ องเล่นหลำกชนิ ดทั้งในร่ มและกลำงแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์
X X
กับกำรผจญภัยต่ำงๆ หรื อจะข้ำมสะพำนไปยังเกำะมหัศจรรย์ Magic Island ที่เต็มไปด้วยเกำะแห่ งกำร
ค้นหำ ตั้งอยู่ใจกลำงทะเลสำบ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนเกำหลี Lotte World Folk Museum และ
ขบวนพำเหรดโชว์สุดอลังกำร (ตำมรอบจัดแสดงของทำงสวนสนุก)
 พักที่กรุ งโซลหรื อเคียงกีโด 2 คืน (พักระดับ 3 ดาวเกาหลี)
วันที่ห้ำ กรุ งโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine – ดิวตี้ ฟรี – “ Seoullo 7017 ” สะพำนลอยฟ้ ำ ไอคอนนิ
คแห่ งใหม่ก รุ งโซล – แวะซื้ อ ของฝากติ ดไม้ติดมือ ที่ศูนย์รวมของพื้นเมื อ ง (ละลายเงิ นวอน) – สนามบิ น
X X
นานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ ตบ์ นเรื อสาราญ Ara Cruise
อาหาร เมนูจดั เต็มเพื่อสุ ขภำพหลำกหลำยไม่ซ้ ำกัน #ไก่ทคั คำลบี้ #บำร์ บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ #หม้อไฟเห็ ดโพซดชำบู #ไก่ต๋ ุนโสม #หมูย่ำง
คำลบี้ # พิเศษ ! บุฟเฟ่ ตบ์ นเรื อสาราญ Ara Cruise

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ ละคณะ
ก่ อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่ วงหน้ าก่ อนเครื่องออก)

เช้ำ

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก

เช็คอินหมำยเลข F
เช็คอินหมำยเลข D
เช็คอินหมำยเลข M
เช็คอินหมำยเลข L

Jeju Air (7C)
Jin Air (LJ)
Eastar* Jet (ZE)
T’way (TW)

-

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

-

-

ใกล้ประตูทางเข้ า

หมำยเลข
หมำยเลข
หมำยเลข
หมำยเลข

3-4
4-5
5-6
5-6

การอนุญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุ ญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพือ่ การท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพือ่ ป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ข้อแนะนำ

 หำกท่ำนมีปัญหำเรื่ องอำหำรกรุ ณำแจ้งทำงผูจ้ ดั ทรำบล่วงหน้ำ
 ห้ำมนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ำประเทศเกำหลีใต้ หำกพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ
 เตรี ยมสัมภำระขนำดกลำง เนื่องจำกโรงแรมที่พกั ในเกำหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนำ ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ำยกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่ำน
เอง เพื่อป้ องกันหลำยกรณีที่อำจเกิดขึ้นได้)
 กระเป๋ ำทุกใบจะต้องฝำกให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินด้วยตัวท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของสำยกำรบิน
 ทรัพย์สินมีค่ำและแตกหักง่ำย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยรู ป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนังสื อเดินทำง เก็บติดตัวเสมอ

 สนำมบินสุ วรรณภูมิ “ ไม่มีกำรประกำศเรี ยกลูกค้ำขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณำรอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่ำงน้อย 30 นำที ก่อนเวลำเครื่ องออก
นำเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรื อ
อำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะนำ : นอนให้มำกที่สุด หรื อ ทำนยำแก้เมำ เพรำะมีมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุ รำหรื อของ
มึนเมำ และดื่มน้ ำมำกๆ)

DAY
2

เช้ำ กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด – คังวันโด
เวลำที่เกำหลีใต้เร็ วกว่ำไทย 2 ชัว่ โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)

บำงสำยกำรบินมีชุดกล่ องสแน็คบล็อกให้ ผ้ โู ดยสำรบนเครื่ องบิน และมีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคีย้ ว
เช้า

ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้

เพือ่ ให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลง
ประมาณ 1.40 ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้

เช้า

เกาะนามิ (Nami) นัง่ เรื อเฟอร์รี่ที่ท่าเรื อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่หนุ่ ม
สาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ ณ ที่แห่ งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ ไบท์เที่ยว

เที่ยง

รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุ สานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ าเพื่อสุ ขภาพ ผ่าน
ดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือ กนั่งที่มา้ นั่งข้างชายฝั่งเพื่อ ชมบรรยากาศโรแมนติก ใต้เ งาไม้ มองดูพนั ธุ์สัตว์ต่างๆ เช่ น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้เวลาสมควร นัง่ เรื อกลับมายังฝั่ง
ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่ งเมืองชุนชอน

บ่าย

เทศกาลเล่ น สกี ส โนว์

ที่ #SKI

Resort

#JISAN

#YANGJI

#VIVALDI

PARK

#ELYSIAN

#YONGPYEONG #PHEONIX

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิ มะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ กระเช้าลิฟท์ ทางรี สอร์ ทยังมีบริ การกีฬาในร่ ม
ชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ชอ้ ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไว้คอยบริ การ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ) 1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน
และรองเท้าสกี) 2) กระเช้าลิฟสาหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่ งวัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน 3) กระเช้ากอนดอลล่า
สาหรับนักสกีหรื อนักชมวิวขี้นเขาสูง (บางสกีรีสอร์ทมีบริ การนี้) ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน
เตรี ยมตัว ก่ อ นเล่ นสกี ควรเตรี ยม ถุ งมือ สกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้ อ แจ๊ค เก็ตกันน้ าหรื อ ผ้าร่ ม และกางเกงรั ดรู ป ขอ
คาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริ ง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ (หมายเหตุ....
ปริ มาณของหิ มะและการเปิ ดให้บริ การชองลานสกี ขึ้นอยู่กบั ความเอื้ ออานวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิ ดให้บริ การ)

ทุกกรุ๊ปเที่ยว  เดินทางวันที่ 07 มีนา ขอปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ ทเป็ น มหัศจรรย์ สกีสเลด 365 วัน @Playdoci
สกีสโน สโนสเลด 365 วัน ภายในแบ่งพื้นที่เป็ นหลายส่ วน แต่ที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุดคือในส่ วนของ สกีโดม โดยจาลองลานสกีในร่ มอัน
กว้างใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทาให้สามารถสร้างหิ มะ และระบบ
ควบคุมอุณหภูมิไว้ต่ากว่า -3 องศาเซลเซียสให้ท่านได้ทากิจกรรมฤดูหนาว
ตลอดทั้งปี (ไม่ตอ้ งเตรี ยมเสื้ อกันหนำว...ทำงสถำนที่มีให้เช่ำ ไม่ว่ำจะเป็ นชุด
เสื้ อกำงเกงสกี หมวกกันน๊อต อุปกรณ์กำรเล่นสกี อุปกรณ์เล่นสโนสเลด
เตรี ยมแต่ถุงมือสกี ค่ำเช่ำทุกชนิด...ไม่ได้รวมค่ำใช้จ่ำยไว้ เช่น บัตรเล่นสลดรวมเสื้ อแจ็คเก็ต รำคำ 15,000 วอน แพ็กเกจเล่น
สกี (รวมอุปกรณ์+เสื้ อและกำงเกงสกี) รำคำ 40,000 วอน ท่ำนสำมำรถฝำกไกด์ซ้ือ รวมทั้งกำรจองครู ฝึกสอนกำรเล่นสกี)
ค่า

เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุ ก้ ีหม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ดและวุน้ เส้นเกาหลี
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่ งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

พักคังวอนรีสอร์ ท 1 คืน พักผ่อนกันที่รีสอร์ท I-Park (Resort) หรื อ เทียบเท่า ห้องพักค่าคืนนี้ อาจจะบริ การเป็ นแบบ
ออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ ก้อนหิ น) หรื อ ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบน
พื้นมากและจะนาผ้าปูที่นอนที่เรี ยกว่า “โย” และผ้าห่ มที่เรี ยกว่า “อีบลู ” พร้อมหมอนสุ ขภาพหรื อหมอนตามชอบใจ เพียงสาม
ชิ้นเพื่อการพักผ่อนยามค่าคืน

DAY

วันที่สาม คังวันโด - กรุงโซล

เช้ำ

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

3
เช้า
เช้า

x

x

x

อาหารเช้ า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารรีสอร์ ท หรือ โรงแรม
อุทยานแห่ งชาติโซรั คซาน เดินชมวนอุทยานแห่ งชาติโซรั คซาน (Soraksan) ถ่ ายรู ปคู่กบั อนุ สาวรี ยห์ มีเสี้ ยว
พระจันทร์ เดินชมความงามของวนอุทยานแห่ งชาติภูเขาโซรัคที่ได้ข้ ึนชื่อ
ว่าเป็ นภูเขาสี่ ฤดูภูเขาโซรัคหรื อภูเขาหิ มะตั้งอยู่ใจกลางภูเ ขาแทแบคซึ่ ง
ทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุ บเขา
สายน้ า ทะเลสาบ หิ นรู ปร่ างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่
หาดู ได้ยากยิ่ง พร้ อ มนมัส การพระพุ ทธรู ป ปางสมาธิ อ งค์ม หึ ม าตั้งอยู่
กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชาระจิตใจเพื่อไปยังวัด
ชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน (ไม่ รวมค่ าบัตร
Cable Car กระเช้ าไฟฟ้ าขึน้ สู่จุดชมวิวของอุทยาน)

เที่ยง
บ่าย

เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างบนเตาถ่านที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก
สวนกรี นเฮาส์ สตรอว์ เบอร์ รี่ พาไปชมสวนกรี นเฮาส์สตรอรเบอร์ รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู้ว่าชาว
เกาหลี มีวิ ธี ก ารปลู ก อย่างไรจึ ง ได้ผ ลผลิ ต ดี แ ละหวานหอมชวนน่ า
รับประทาน อิสระถ่ายรู ป เก็บชิมสตรอเบอร์รี่ทานเป็ นที่ระลึก (จานวน
เก็บขึ้นอยูก่ บั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่
สามารถนาออกมารับประทานภายนอกไร่ ได้)

ถา้ เหมืองทอง “ ควังเมียง ” เที่ยวถ้ าเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและ
สี สัน (เปิ ดตัวใหม่) สถานที่แห่ งนี้เป็ นเหมืองขุดทองของญี่ปนในอดี
ุ่
ต หลังจากหมดยุคการล่าอาณานิ คม เหมืองทองแห่ งนี้
จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ปัจจุบนั ทางการเกาหลีได้ปรับปรุ งและพัฒนาถ้ าแห่ งนี้ ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ าแห่ งนี้ จึงถือได้ว่าเป็ น
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่ งความสร้างสรรค์และอนุรักษ์ ยังเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มีความลึกถึง 8 ชั้น (อนุ ญาตเข้า
ชมแค่ 2 ชั้นบน) ภายในถ้ ามีความยาวถึ ง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็ นห้อ งๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปิ นชื่ อดังทัว่
ประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่ งแสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ , ห้องจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้อ ง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า, ห้องถนนสี ทองหรื อเส้นทางแห่ งความมัง่ คัง่ และสุ ขภาพดี, ห้องน้ าตกสี ทองที่มีความสู ง 3.6 เมตรและ
กว้างถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวังทองคา, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของถ้ าควังเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที่
นามาจัดแสดงมาจากทัว่ ประเทศเกาหลีใต้ ท่านสามารถชิมและเลือกซื้ อไวน์ได้จากที่นี่ หากคุณเป็ นแฟนคลับของภาพยนตร์
เรื่ องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริ งส์ คุณจะได้พบกับประติมากรรมตัว “กอลลัม”ที่ส่งตรงมาจากผูก้ ากับของเรื่ อง

นอกจากนี้ แล้วท่านสามารถนาขวดพลาสติกไปเติมน้ าแร่ จากธรรมชาติภายในถ้ าได้ฟรี ได้ เวลาสมควร เดินทางเข้าเมือง
หลวงกรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของ
กรุ งโซล ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ ้อคุณภาพที่ผหู้ ญิงชาว
เกาหลีท้งั สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และ
ฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ
ค่า

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

หลังอาหารค่า

ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน
17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
สถานที่ ล ะครหนัง เกาหลี ห รื อ หนัง ไทยสไตล์เ กาหลี ม าถ่ า ยท ากัน
(ความเชื่อ: เตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love
Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจ
ทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่ จุด
ชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้ ...ขอส่ งทุกท่านพัก พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Seoul Galaxy, Seoul L'Art,
Co.Op City, Benikea CS, Bliss, Charis หรื อเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี)

DAY
4
เช้า
เช้า

เช้ำ

วันที่สี่ กรุงโซล

x

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

x

-

อาหารเช้ าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
เยีย่ ม ศูนย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทาง
เพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง
เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซู คุง ซึ่งมีส่ิ งก่อสร้างที่น่าชมเป็ นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่
นัง่ ชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็ นสิ่ งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่ งเดียวในบรรดาพระราชวัง
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่ งนี้เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็ นที่เก็บสิ่ งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โช
ซอน
นอกจากนี้ยงั มี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซึ่ง
แสดงผลงานทางศิลปะ
สมัยใหม่มากมาย

พาท่ าน

เดินเลาะถนนเลียบกาแพง หิ นสี น้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง ที่ข้ ึนชื่อเรื่ องความสวยงามและโร
แมนติกสายหนึ่งในกรุ งโซล สองข้างทางของถนนแห่ งนี้ จะเรี ยงรายไปด้วยต้นกิงโกะ (แปะก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความ
โค้งของเส้นถนน ภายในถนนแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรู ปปั้น 3 มิติ จางดอกแด
(Jangdockdae) อยูต่ รงบริ เวณลานน้ าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งกรุ งโซล ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่ งนี้จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง
สะพรั่ง นั่งรถผ่านถนนสายสาคัญเช่ นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิ ดปิ ดเป็ นเวลา-สถานที่ตั้งทาเนียบ
และบลูเฮาท์ หรื อบ้ านประจาตาแหน่ งประธานาธิ บดี
เที่ยง
บ่าย

เมนูบาร์ บีควิ ไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ
ศู นย์ ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดาเนิ นชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วย
ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

เรียนรู้ วิธีการทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
คิม แปลว่า สาหร่ าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่ เป็ นชิ้นๆพอดีคา จิ้ม
กะโชยุญี่ปุ่นหรื อวาซาบิก็ได้ จำกนั้นเชิญท่ำนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของชำวเกำหลีโดยกำร
แต่งกำยชุดประจำชำติต่ำงๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทำงบ้ำน

เมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ ของ
เกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุ น ห้างบูติกหลากยีห่ ้อตั้งแต่แบ
รนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่ องประดับ
ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม
เย็น

อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกล๊ อตเต้ เวิลด์ เพื่อความคุ้มค้า !
สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ พาท่ านปล่ อยความแก่ และเติมเต็มความสุ ขของท่ านด้ วยบัตร Magic Pass Ticket ซึ่ง
ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ที่ดินแดนแห่ ง
ความสนุ กหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรู ปแบบที่สวนสนุ ก ล็อตเต้
เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดใน
เกาหลี สนุ ก สนานกับ เครื่ องเล่ น หลากชนิ ด ทั้ง ในร่ มและ
กลางแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์ กบั การผจญภัยต่ างๆ เช่น Wild Wing,
Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution,
Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภัยในโลกของ
ซินแบต สุ ดยอดความเสี ยวกับหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสาม
มิติ ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็ นต้น หรื อจะข้ามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย์ Magic Island ที่เต็มไปด้วยเกาะแห่ ง
การค้นหา ตั้งอยูใ่ จกลางทะเลสาบ หรื อจะนัง่ รถรางไฟฟ้ าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด เกมส์การละเล่นต่างๆ ร้านขาย
อาหารรู ปแบบต่างๆ ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก ค่าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพื่อนหรื อครอบครัวหรื อหวานใจ
กับความทรงจาและความประทับใจกับขบวบพาเหรดโชว์ (ตามรอบจัดแสดงของทางสถานที่)

ค่า

DAY
5
เช้า

หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่ งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

วันที่ห้า กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้ำ

x

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

x

-

อาหารเช้ าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ศู นย์ น้ามันสนเข็มแดง Red Pine พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine ซึ่ งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เป็ นงานนวัตกรรมวิจ ัยชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี เพื่อ ช่ว ยผูท้ ี่มีปัญ หาเรื่ อ งไขมันอุดตันในเส้นเลือ ด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อ
คนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง

ดิวตี้ฟรี (ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตรี้ ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน) เพลิ ดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเต้หรื อชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิ ด รวมทั้ง
สิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย
เที่ยวไอคอนนิคแห่ งใหม่ กรุ งโซลที่ต้องไปเช็ คอิน สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทาง
สาหรับรถ ให้เป็ นทางสาหรับคน ก่อสร้างสมัยปี 1970 และกลาย
ร่ างเป็ นสวนลอยฟ้ าในปี 2017 นี้ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
เมืองใหญ่ให้ดีข้ ึน ถือเป็ นงานนวัตกรรมสี เขียวคู่กบั วัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างยัง่ ยืน โดยฝี มือ กลุ่ มนัก ออกแบบชั้นนาเกาหลี ใต้ร่ว มกับบริ ษัท
สถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ ก ตลอดเส้นทางเดิน
เราจะได้สัมผัสกับตึกต่างๆ ที่มีความหมายกับชาวกรุ งโซล และสวนกระถางพันธุ์ไม้ต่างๆ กว่า 200 สายพันธุ์ทวั่ กรุ งโซล ที่
จะสลับสับเปลี่ยนกันผลิใบออกดอกกันตลอดทั้งปี ความดีงามอีกอย่างคือบนทางเดินยังรายล้อมไปด้วยของดีเกาหลี เช่น ศูนย์
ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านรวง คาเฟ่ หนังสื อ ลานกิจกรรม เป็ น
ต้น มาเดินช่วงระหว่างวันจะได้อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิ ดไฟเรื องแสง ทาให้ได้ฟีลอีกแบบนึ ง เรี ยกได้ว่ามา
เที่ยวได้ทุกเวลาเลย
เที่ยง

ฟรี !! อิ่มอร่ อยกับบุฟ เฟต์ บนเรื อสาราญ Ara Cruise

พร้ อมล่อ งเรื อชมคลองแห่ งแรกของเกาหลี ที่เ รี ยกว่า
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรื อสาราญสุ ดหรู ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ล่องเรื อไปตามทางน้ าที่เชื่อมต่อแม่น้ าฮันและทะเลตะวันตก ภายในเรื อมี
ห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบันเทิ งให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่
ต้องการสัมผัสธรรมชาติสองข้างทางยังสามารถขึ้นไปด้านบนชั้นสองเพื่อ
ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างทางเดินเรื อท่านจะได้เห็นมุมเล็กๆของ
น้ าตกจาลองที่ตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้เก็บถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้ นอีกด้วย
(หำกเรื อสำรำญงดให้ บริ กำรด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนเป็ นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่ห้องอำหำรท้ องถิ่นเกำหลี)

บ่าย

แวะซื้อของฝากติดไม้ ติดมือที่ศูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื้ อ ของฝากติ ดไม้ติด

มือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่ อยต่างๆ ซี เ รี ยลช็อคโก กาแฟ
กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิ มจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น
เย็น
ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่ องสแน็คบล็อกให้ ผ้โู ดยสารบนเครื่ องบิน
และยังมีบริ การ Air Cafe จาหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคีย้ ว ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน
ค่า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี นาไก่บาร์ บีคิว ตกหรื อข้าวเหนี ยวปั้ น มันหวาน
ผักต่าง ๆ ลงผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่ อกับผัดกาด
เขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบีที่ท้ งั หอมและน่ าทาน เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง เช่น โอเด้ง
ปรุ งรส กิมจิ และน้ าซุปประจาวัน

เมนู บาร์ บีคิวไฟหรื อบลู โกกิ เป็ นอาหารดั้งเดิ มของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้ อหมู
สไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ เมื่อนามาปรุ งจะมีรสออกหวานนุ่ ม เวลาทาน นามาผัดย่าง
ขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น
เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว
ในหม้อดินร้อน เป็ นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อม
เครื่ องเคียงคู่โต๊ะ

เมนู หม้ อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี
คล้ายสุ ก้ ีหม้อไฟ โดยนาเนื้อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้ เส้นหรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยว ใบ
บีซูหอม ในหม้อไฟ เสริ ฟพร้อมน้ าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่ องเคียงต่างๆ

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ มและกลม
กล่อม นาเนื้อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมักย่างบนเตาถ่ านแบบดั้งเดิม และตัดเป็ นชิ้นพอคา ห่ อทานกับผักกาด
เขี ยวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่ น้ าจิ้ มเต้าเจี้ ยว (เครื่ อ งจิ้มหมัก ที่ช่ว ยชูรสอย่างดี ) ตามด้ว ยข้าวสวยร้ อ น
เล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้ าซุปสาหร่ ายเพื่อ
การล้างพิษ

พิเศษสุ ด !! อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟต์ บนเรื อสาราญ Ara Cruise ที่มีให้ เลือกหลากหลายสไตล์
เมนู อาหารเกาหลี เสริ ฟให้ ท่านได้ ลิ้มลอง ทั้งของทอด ผัดผัด ต้ มต้ ม สลัด เป็ นต้ น พร้ อม
ล่ องเรื อชมคลองแห่ งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่ า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรื อ
สาราญสุ ดหรู ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

Price & Conditions Beautiful Korea

เกาหลี 5 วัน จัดเต็มธันวาถึงมีนาคม2018

ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่ องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่องเที่ยวต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

จำนวนวัน

รำคำเริ่ ม (บำท) เดินทำง

5 วัน 14,900

ธันวาคมถึงมีนาคม18

สำยกำรบิน
Budget Airlines

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

25-30 ท่ำนต่อคณะ

 เดินทำงขั้นต่ำปกติ 20 ท่ำนผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จำกัด จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตัว๋ )
 หำกต่ำกว่ำกำหนด อำจจะไม่มีหวั หน้ำทัวรและอำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกผูเ้ ดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริ กำรเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์
 สงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันหรื อภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ วันที่ 08/08/17
 สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ในกรณีทีไม่ใช้ตั ๋วกรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 8,900 บาท
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ทำรก หมำยถึง ผูโ้ ดยสำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วันที่เดินทำงไปและวันเดินทำงกลับ กรุ ณำติดต่อเพื่อขอรำคำพิเศษ
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่ บนหน้ำตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำมมิให้นำรถเข็นเด็ก หรื อ
ที่นงั่ สำหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จำนวนเด็กทำรกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อควำมปลอดภัย และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรนำเด็กทำรก
เดินทำงไปกับท่ำน ส่ วนผูจ้ ดั เรำคำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพื่อสร้ำงควำมสุ ขแก่คณะผูเ้ ดินทำง
ผูท้ ุพลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุ ขภำพหรื ออยูใ่ นภำวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำยกำรบินและผูใ้ ห้บริ กำร เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ำยำ เข็มฉีดยำ เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหำยใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำยกำรบินและผูใ้ ห้บริ กำร โดยทัว่ ไป
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดำห์ : ต้องลงนำมยินยอมในเอกสำรจำกัดขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เมื่อทำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำม

ยินยอมไม่ทำกำรเรี ยกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน
-อำยุครรภ์ในช่วงสัปดำห์ที่ 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดำห์ที่ต้ งั ครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสำมสิ บ (30) วันนับ
จำกเที่ยวบินขำออกที่กำหนดหรื อเที่ยวบินขำเข้ำที่กำหนด และต้องลงนำมยินยอมในเอกสำรจำกัดขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เมื่อ
ทำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ทำกำรเรี ยกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน
-อำยุครรภ์ต้ งั แต่สัปดำห์ที่ 35 ขึ้นไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรให้บริ กำร

ปกติผูจ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
หรือดาวน์โหลดหน้าเว็บเพือ่ ดูการเตรียมตัวเดินทางทั ่วไป
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วันเดินทำง (ต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับประทับตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เข้ำเมือง เนื่องจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรื อด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
3. ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว กรุ ณำเตรี ยมเอกสำรคือ (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนำทะเบียน
บ้ำน(ถ้ำมี) (5)รู ปถ่ำยสี 2 นิ้วท่ำนละ1รู ป
 ผู้จัดจะเป็ นผู้ดำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ ท่ำน โดยท่ ำนจ่ ำยค่ ำบริ กำรต่ ำงหำก (สำหรั บหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำวผู้เป็ นเจ้ ำของหนังสื อเดินทำงจะต้ อง
ทำเรื่ องแจ้ ง เข้ ำ-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่ำ) สิ ทธิ์ กำรออกวีซ่ำขึน้ อยู่กับสถำนทูตเท่ ำนั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
กำรจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้ำสำเนำหนังสื อเดินทำง (พร้อมทั้งหน้ำเปลี่ยนชื่อนำมสกุล ถ้ำมี) ให้กบั ทำงผูจ้ ดั

Departure ธันวาคม 2017 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่าน(บาท) ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันศุกร์

01

ธันวาคม

17

05

ธันวาคม

17

17,900

4,900

วันหยุด

วันเสาร์

02

ธันวาคม

17

06

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันจันทร์

04

ธันวาคม

17

08

ธันวาคม

17

15,900

4,900

วันพุธ

06

ธันวาคม

17

10

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันพฤหัส

07

ธันวาคม

17

11

ธันวาคม

17

17,900

4,900

วันหยุด

วันศุกร์

08

ธันวาคม

17

12

ธันวาคม

17

17,900

4,900

วันหยุด

วันเสาร์

09

ธันวาคม

17

13

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันจันทร์

11

ธันวาคม

17

15

ธันวาคม

17

15,900

4,900

วันศุกร์

15

ธันวาคม

17

19

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันเสาร์

16

ธันวาคม

17

20

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันจันทร์

18

ธันวาคม

17

22

ธันวาคม

17

17,900

4,900

วันศุกร์

22

ธันวาคม

17

26

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันเสาร์

23

ธันวาคม

17

27

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันจันทร์

25

ธันวาคม

17

29

ธันวาคม

17

16,900

4,900

วันศุกร์

27

ธันวาคม

17

31

ธันวาคม

17

21,900

4,900

วันหยุด

วันพฤหัส

28

ธันวาคม

17

01

มกราคม

18

23,900

4,900

วันหยุด

วันศุกร์

29

ธันวาคม

17

02

มกราคม

18

25,900

4,900

วันหยุด

วันเสาร์

30

ธันวาคม

17

03

มกราคม

18

23,900

4,900

วันหยุด

วันอาทิตย์

31

ธันวาคม

17

04

มกราคม

18

21,900

4,900

วันหยุด

Departure มกราคม 2018 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่าน(บาท) ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันจันทร์

01

มกราคม

18

05

มกราคม

18

16,900

4,900

วันศุกร์

05

มกราคม

18

09

มกราคม

18

16,900

4,900

วันเสาร์

06

มกราคม

18

10

มกราคม

18

16,900

4,900

วันอาทิตย์

07

มกราคม

18

11

มกราคม

18

16,900

4,900

Departure กุมภาพันธ์ 2018 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่าน(บาท) ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันศุกร์

02

กุมภาพันธ์

18

06

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันเสาร์

03

กุมภาพันธ์

18

07

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันจันทร์

05

กุมภาพันธ์

18

09

กุมภาพันธ์

18

15,900

4,900

วันศุกร์

09

กุมภาพันธ์

18

13

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันเสาร์

10

กุมภาพันธ์

18

14

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันจันทร์

12

กุมภาพันธ์

18

16

กุมภาพันธ์

18

15,900

4,900

วันศุกร์

16

กุมภาพันธ์

18

20

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันเสาร์

17

กุมภาพันธ์

18

21

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันจันทร์

19

กุมภาพันธ์

18

23

กุมภาพันธ์

18

15,900

4,900

วันศุกร์

23

กุมภาพันธ์

18

27

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันเสาร์

24

กุมภาพันธ์

18

28

กุมภาพันธ์

18

16,900

4,900

วันจันทร์

26

กุมภาพันธ์

18

02

มีนาคม

18

15,900

4,900

Departure มีนาคม 2018 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันศุกร์

วันศุกร์

วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ราคา/ท่าน(บาท) ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ
มีนาคม 18
02 มีนาคม 18 06
14,900
4,900
มีนาคม 18
03 มีนาคม 18 07
14,900
4,900
มีนาคม 18
05 มีนาคม 18 09
14,900
4,900
ปรับเปลีย่ นรายการจากสกีรี
มีนาคม 18
09 มีนาคม 18 13
14,900
4,900
สอร์ ทเป็ น มหัศจรรย์ สกีสเลด
มีนาคม 18
10 มีนาคม 18 14
14,900
4,900
365 วัน @Playdoci
มีนาคม 18
12 มีนาคม 18 16
14,900
4,900
มีนาคม 18
16 มีนาคม 18 20
14,900
4,900

วันเสาร์

17

มีนาคม

18

21

มีนาคม

18

14,900

4,900

วันจันทร์

19

มีนาคม

18

23

มีนาคม

18

14,900

4,900

วันศุกร์

23

มีนาคม

18

27

มีนาคม

18

14,900

4,900

วันเสาร์

24

มีนาคม

18

28

มีนาคม

18

14,900

4,900

วันจันทร์

26

มีนาคม

18

02

มีนาคม

18

14,900

4,900

วันเสาร์
วันจันทร์
วันศุกร์
วันเสาร์
วันจันทร์

ปรับเปลีย่ นรายการจากสกีรี
สอร์ ทเป็ น มหัศจรรย์ สกีสเลด
365 วัน @Playdoci

ตำมรำยกำร: ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – โซล – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวันเวลำที่ระบุในตั๋ว
อัตรา
ค่าบริการ เครื่ องบิน ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่ำน) + อำหำรเช้ำ กลำงวัน และเย็นหรื อค่ำ + บัตรเข้ำชมสถำนที่ + ค่ำรถนำเที่ยว +
+ สำยกำรบินจำกัดน้ ำหนักเพียงท่ำนละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กบั นโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่ องได้อีก
รวม
ท่ำนละ 1 ชิ้น 7 กก. (บำงสำยกำรบินได้ถึ ง 10กก.) (ตำมขนำดที่ก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ ำสะพำย) + ประกัน
อุบตั ิเหตุตำมกรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงินประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิน 85 ปี ไม่ค้ ุมครอง ไม่ค้ ุมครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย)
ตัว๋ เครือ่ งบินและค่าทัวร์ที่ชาระแล้ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ เปลี่ยนวันเดินทำงไปหรื อกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทำง อัพเกรดที่นงั่ คืนค่ำบัตรโดยสำร
และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่ วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี
ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศเกาหลี
เรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ ดั ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่ องจำกเป็ นทัวร์ รำคำพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกติผจู้ ดั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรี ยมตัวกำรเดินทำง

ราคา
ค่าบริการ
ไม่ รวม

ร ูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Family Room) ทัว่ ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเดี่ยว 1) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน บำงเมือง
ห้องจะเป็ นแบบพื้นเมือง (Ondol) บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทัดรัด ไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ บำงเมือง ห้องกว้ำง มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ครบ ช่วงกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็ นผลให้รำคำโรงแรมสู งขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้
จัดขอสงวนสิ ทธิในกำรจัดที่พกั นอกเมืองตำมควำมเหมำะสม
เมนูอาหารทัวร์ จะบริ กำรเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษตำมรำยกำร สำหรับท่ำนที่มีขอ้ จำกัดทำงด้ำนอำหำรหรื อศำสนำ ท่ำนอำจ
ต้องชำระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอำหำรส่ วนตัวไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์
เช่น เวลำออกหรื อเวลำถึงของเที่ยวบินแต่ละสำยกำรบิน กำรจำรจรบนท้องถนน วันเวลำเปิ ดปิ ดของร้ำนอำหำร หรื อด้วยสำเหตุ
ต่ำงๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณี ที่เ กิด เหต ุใดๆ จนทาให้ค ณะทัวร์ไ ม่ส ามารถออกเดิ นทางได้ เช่ น มีลูก ค้ำกลุ่ มใหญ่ ยกเลิ ก กำรเดิ นทำง
กะทันหัน ทำงสำยกำรบินเรี ยกที่นงั่ คืนด้วยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ ดั จะพยำยำมหำโปรแกรมอื่ นในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เ คี ยงกันทดแทน ขอให้ ลูก ค้ำตระหนัก ดี ว่ำเหตุ ก ำรณ์ดังกล่ ำวถื อ เป็ นเหตุ สุ ดวิสั ยและเชื่ อมัน่ ว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุ ด
ควำมสำมำรถ โดยลูกค้ำจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มำเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หำกลูกค้ำประสงค์รับเงินคืน ทำงผูจ้ ดั ยินดีคืนเงิน
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอำทิ อำหำรและเครื่ องดื่มที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง ค่ำซักรี ด ค่ำ
สั มภำระที่ เ กิ นชิ้ น หรื อ น้ ำหนัก เกิ น สำยกำรบินก ำหนด ค่ ำ วีซ่ ำ พำสปอร์ ตต่ ำ งด้ำวหรื อ ต่ ำงชำติ ค่ ำ ภำษี ก ำรบริ ก ำร 3%
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7%

เงื่อนไขใน
การจอง

มัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ
เที่ยวบินเหมาลา มัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดาเนินการโอน

จัดเก็บ 40,000 วอนที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (ค่าบริ การของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์ )

เงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชำระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 25
วันก่อนเดินทำง หรื อ 35 วันล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปี ใหม่ เทศกำลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วัน
แรงงำน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม) หำกไม่ ชำระมัดจำตำมกำหนด ขอ
อนุญำตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ ำท่ ำนอื่นที่รออยู่ กำรชำระไม่ครบ ทำงผูจ้ ดั ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนำคำร
ถูก ระงับกำรจ่ ำยไม่ว่ำด้ว ยสำเหตุ ใดใด ผูจ้ ัดมีสิทธิ ยกเลิก กำรจัดหรื อ ยกเลิ กกำรเดินทำงและขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นตำม
เงื่อนไขกำรยกเลิก
การยกเลิก 1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์หรื ออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร ก่อนกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมัดจำ 5,000 บำท ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปี ใหม่ เทศกำลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วันแรงงำน วันฉัตร
การจอง
มงคล วันหยุดสำคัญทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บำท
2) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season 12,000 - 18,000 บำท
3) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของรำคำทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season เก็บค่ำบริ กำร 100%
4) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวันเดินทำง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100%
(รำคำทัวร์ เป็ นกำรซื ้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์ เส้ นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคื นเงินมัดจำหรื อค่ ำบริ กำร

ทั้งหมดไม่ว่ำกรณี ใดใด) โดยเฉพำะช่ วงเทศกำล High Season หรื อ ฤดูกำลท่ องเที่ยวของเกำหลี
กำรคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสำรกำรจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนที่ทำกำรของผูจ้ ดั
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง เพื่อ ทำเรื่ อ งขอรั บเงิ นค่ ำบริ ก ำรคื น โดยแนบหนังสื อ มอบอ ำนำจพร้ อ มหลัก ฐำนประกอบกำรมอ บอ ำนำจ
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำบริ กำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ตอ้ งกำรให้นำเงินเข้ำให้ครบถ้วน

สายการบินและตัว๋ เครื่องบิน
ในการสารองที่นงั่ และการใส่ชื่อในระบบสารองที่นงั่ ผูเ้ ดินทำงต้องส่ งสำเนำของหนังสื อเดินทำง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่ งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบินต้องกำร (ภำษำอังกฤษ) เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พำสปรอต วันหมดอำยุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ทำงผูจ้ ดั ) หำกไม่มีกำรส่ งข้อมูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ทำงผูจ้ ดั
และเกิดกำรออกชื่อนำมสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผโู้ ดยสำยจะต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสี ยค่ำใช้จ่ำยเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้ำชื่อ / ชื่อ / นำมสกุล หรื อ กำรเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทำง
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครือ่ งบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกร ุงเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋ สายการบิ นไม่สามารถระบุที่นงั่ ซื้ อแบบใช้วิธี RANDOM คือส่มุ เลือกที่โดยระบบสายการบิ น กำรจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน
เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผูก้ ำหนด ทำงผูจ้ ดั ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น
การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข
 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้บริ กำรก่อนเวลำเครื่ องออกสำม (3) ชัว่ โมง เคำน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ กำรก่อนเวลำออกเดินทำง (90) นำที ผูโ้ ดยสำร
จำเป็ นต้องดำเนินกำรให้เรี ยบร้อยภำยในระยะเวลำที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ สำยกำรบินสงวนสิ ทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ชำระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรื อยืนยันควำมเป็ นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน
 ไม่อำจแสดงเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ชำรุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่ำเป็ นเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง)
 สำหรับท่ำนต้องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ำหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจำเป็ นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ หรื อ เอกสำรกำรเจ้งเข้ำ
แจ้งออก หรื อ เอกสำรด้ำนกำรทำงำน Work Permit
 กระทำกำรประทุษร้ ำยแก่ พนัก งำนของสำยกำรบิน หรื อก่ อให้เกิ ดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ ข องสำยกำรบิน หรื อ ดูห มิ่น เหยียดหยำม
พนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระทำหรื อโดยวำจำ
 หำกรัฐบำลหรื อหน่วยงำนอื่นไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรื อขึ้นเครื่ องบิน
 หำกสำยกำรบินเห็ นควรว่ำไม่สมควรแก่ก ำรเดิ นทำงเนื่ อ งจำกอำกำรเมำสุ รำหรื อมีล ักษณะอำกำรที่เป็ นอันตรำยอย่ำงเห็ นได้ชดั ในทำง
กำรแพทย์ และ/หรื อ หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรื อเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของท่ำน
อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุ ขภำพแก่ผโู้ ดยสำรอื่น

เนื่องจากการเดินทางนัน้ เต็มไปด้วย
ความเสีย่ ง และควำมรับผิดชอบของทำงสำย
กำรบิ น ที่ มี ต่ อ ผูโ้ ดยสำรนั้นมี จ ำกัด ดัง นั้ นจึ ง
แนะนำให้ซ้ื อประกันภัยกำรเดินทำงและสุ ขภำพ
เพิ่ ม เติ ม ท่ ำ นสำมำรถเลื อ กซื้ อ ควำมคุ ้ม ครอง
ตำมที่ ท่ ำ นต้อ งกำร โดยเฉพำะกรณี เกิ ด เหตุ
เจ็บป่ วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้
เนื่องจำกหำกเกิดเหตุดงั กล่ำวขึ้นในต่ำงประเทศ
เช่น ประเทศเกำหลีใต้ จะมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเทีย่ วกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิ เศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่ าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง ความประสงค์ที่ เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ัดจะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริ การ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติ ตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดิ นทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนิ นต่อ ไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสม อ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกค้า ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถอื คาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด

