Premium Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมกราถึงมีนา18

ช่วง Winter เทศกาลสกีสโนว์...ชวนค ุณ ไปห่มหนาวอาบหิมะ
มกรา ก ุมภา มีนา สัมผัสอากาศหนาวเย็น เล่นสกี กินสตอว์ โอ๊ยย ชิลล์
จำนวนวัน รำคำเริ่ ม (บำท) เดินทำง

5 วัน 19,900 มกราถึงมีนาคม18

สำยกำรบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

Premium Airlines

20-30 ท่ำนต่อคณะ

โปรแกรมท่องเทีย่ ว เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - ถา้ เหมืองทองควังเมียง ผจญ
ภัยไปกับถา้ พิพิธภัณฑ์ที่มีชวี ิตในแบบหลากมิติและสีสัน - บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่น ได้ไม่จากัดรอบ) – ศูนย์โสมเกาหลี –
เครื่ อ งสาอางเกาหลี – พระราชวั ง โบราณ – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พิ พิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่ มิติ
พิพิธภัณฑ์นา้ แข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower เรียนรูว้ ิธีการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก – เมียงดอง – ฮงแด

เช็คอิน “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กร ุงโซล

Itinerary

Premium Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมกราถึงมีนา18

จำนวนวัน รำคำเริ่ ม (บำท) เดินทำง

5 วัน 19,900 มกราถึงมีนาคม18
วันเดินทำง
รถโค้ช
อำหำร
มัคคุเทศก์

สำยกำรบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

Premium Airlines

20-30 ท่ำนต่อคณะ

5 วัน 3 คืน (พัก 1 คืน @ โรงแรมในเคียงกีโด พัก 2 คืน @ โรงแรมในกรุ งโซล) ระดับ 3 ดำวเกำหลี
บริ กำรด้วยรถซึ่งมีขนำดของรถจะเป็ นไปตำมจำนวนของผูโ้ ดยสำร ปกติ 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
อำหำรเช้ำ@โรงแรม 3 มื้อ อำหำรกลำงวันและค่ำ@ห้องอำหำรท้องถิ่น 7 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
Korean Air (KE)
KE652
2245
0615+1
KE651
1715
2105
Korean Air (KE)
KE654
0025
0725
KE653
1855
2255
Korean Air (KE)
KE658
2145
0450+1
KE659
2015
0020+1
Asiana Airline (OZ)
OZ742
2340
0650+1
OZ741
1820
2210
Asiana Airline (OZ)
OZ744
0210
0920
OZ743
2020
0010+1
โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนได้ประทับตรำ หนังสื อเดินทำงอยูใ่ นสภำพที่ดี (ไม่ชำรุ ด)
วัน

รายการท่ องเทีย่ ว

วันแรก สนำมบินสุ วรรณภูมิ
วันที่สอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เที่ยวถ้ ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ ำพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิตในแบบหลำกมิติและสี สัน – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ หรื อ “ ดิสนี ย ์
แลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิ ด Safari
และ Lost Valley
 พัก 1 คืน @ โรงแรมในจังหวัดเคียงกีโด
วันที่สำม เคียงกีโด – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK – สวนกรี นเฮาส์สต
รอรเบอร์ รี่ – กรุ งโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – ภูเขานัมซาน
หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
 พัก 2 คืน @ โรงแรมในกรุ งโซล
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วันที่สี่

วันที่ห้ำ

กรุ งโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกาแพงหิ นสี น้ าตาลเทา
สวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ – เรี ยนรู้วิธีกำรทำคิมบับ (ข้ำวห่ อสำหร่ ำย) + ฟรี !! แต่งชุดฮับก
X
– ดิวตี้ฟรี – เต็มอิ่มช้อปปิ้ งเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี "
 พิเศษ ! อินเตอร์บุฟเฟ่ ซีฟด+ขาปู
ู้
ยกั ษ์ SnowCrab และเครื่ องดื่มแบบไม่อ้ นั
กรุ งโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู – ไอคอนนิคแห่ งใหม่กรุ งโซล สะพำนลอยฟ้ ำ “Seoullo 7017”– พิพิธภัณฑ์
ภำพวำดลวงตำสี่ มิติ พิพิธภัณฑ์น้ ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์แห่ งรัก Love Museum – ย่ำนมหำลัยฮงแด
X
แหล่ ง รวมตัว วัยรุ่ นชำวโสม – แวะซื้ อ ของฝากติ ดไม้ติ ดมื อ ที่ ศูน ย์ร วมของพื้น เมื อ ง (ละลายเงิ น วอน) –
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ

X

X

X

-

อาหาร เมนูจดั เต็มเพื่อสุ ขภาพหลากหลายไม่ซ้ ากัน #บาร์บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ #ไก่ทคั คำลบี้ #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู #ไก่ต๋ ุนโสม #หมูยา่ งคาล
บี้ #ต้มกระดูกหมูกมั จาทัง #เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ ซีฟด+ขาปู
ู้
ยกั ษ์ SnowCrab และเครื่ องดื่มแบบไม่อ้ นั

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่ อน
ออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่ วงหน้ าก่ อนเครื่องออก)
คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก

เช็คอินหมายเลข K

Asiana Airline (OZ)
Korean Air (KE)

เช็คอินหมายเลข N

เช้ำ กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

-

-

-

ใกล้ประตูทางเข้ า
หมำยเลข 5
หมำยเลข 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 ออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะนำ : นอนให้มำกที่สุด หรื อ ทำนยำแก้เมำ เพรำะมีมีฤทธิ์ ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุ รำหรื อของมึนเมำ และดื่มน้ ำมำกๆ)

DAY
2
เช้า

เช้ำ กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
เวลำที่เกำหลีใต้เร็ วกว่ำไทย 2 ชัว่ โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน Korean Air (KE) , Asiana Airlines (OZ)
(อำหำรเช้ำ ภำพยนตร์ และ เครื่ องดื่มบนเครื่ อง และบริ กำรอื่นๆ บนเครื่ อง)

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
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 , ห้องจัดงานเลี้ ยง 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
นอกจากนี้แล้วท่านสามารถนาขวดพลาสติกไปเติมน้ าแร่ จากธรรมชาติภายในถ้ าได้ฟรี

เมนูบาร์ บีควิ ไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ
สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เที่ยวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุ บเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด

เที่ยง
บ่าย

ข
องประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ
Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket
สนุ กสนานกับเครื่ อ งเล่นต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็ นทีเอ็ก เพรส รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความ
น่ารัก องหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ ครั้งแรกของ
โลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งใน
ร้านค้าของที่ระลึก ฤดูหนาวร่ วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จากัดรอบ
ค่า
หลังอาหารค่า

DAY
3

หรื อท่านใดอยาก ประลองความท้าทายกับการนัง่ สโนว์บสั เตอร์ก็ไม่วา่ กัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก
เ มนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กั นดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม

Incheon Bliss, Suwon Reve (3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม เคียงกีโด - กรุงโซล

เช้ำ

x

เช้า

อาหารเช้ า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

เช้า

เทศกาลเล่ นสกีสโนว์

ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิ มะที่กว้างใหญ่ และเนิ นเล่น
สกีระดับต่างๆ กระเช้าลิฟท์ ทางรี สอร์ ทยังมีบริ การกีฬาในร่ ม
ชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ชอ้ ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไว้คอยบริ การ
ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ) 1) อุ ปกรณ์การเล่ นสกี
ประมาณ 40-45,000 วอนต่ อ เช็ ต (รวมค่ าไม้ส กี กระดาน
เลื่อน และรองเท้าสกี) 2) กระเช้าลิฟสาหรับท่านที่เล่นสกี
ครึ่ งวัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

x

x

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 แต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือในส่ วนของ สกีโดม โดย
จาลองลานสกีในร่ มอันกว้างใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทาให้สามารถ
สร้างหิ มะ และระบบควบคุมอุณหภูมิไว้ต่ากว่า -3 องศาเซลเซียสให้ท่านได้
ทากิจกรรมฤดูหนาวตลอดทั้งปี (ไม่ตอ้ งเตรี ยมเสื้ อกันหนำว...ทำงสถำนที่มี
ให้เช่ำ ไม่ว่ำจะเป็ นชุดเสื้ อกำงเกงสกี หมวกกันน๊อต อุปกรณ์กำรเล่นสกี
อุปกรณ์เล่นสโนสเลด เตรี ยมแต่ถุงมือสกี
ค่ำเช่ำทุกชนิด...ไม่ได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยไว้ เช่น บัตรเล่นสลดรวมเสื้ อแจ็คเก็ต รำคำ 15,000 วอน แพ็กเกจ
เล่นสกี (รวมอุปกรณ์+เสื้ อและกำงเกงสกี) รำคำ 40,000 วอน ท่ำนสำมำรถฝำกไกด์ซ้ือ รวมทั้งกำรจองครู ฝึกสอนกำรเล่น
สกี)
บ่าย

เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุ ก้ ีหม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ดและวุน้ เส้นเกาหลี
สวนกรี นเฮาส์ สตรอว์ เบอร์ รี่ พาไปชมสวนกรี นเฮาส์สตรอรเบอร์ รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู้ว่าชาว

จากนั้น

เกาหลี มี วิ ธี ก ารปลู ก อย่า งไรจึ ง ได้ผ ลผลิ ต ดี แ ละหวานหอมชวนน่ า
รับประทาน อิสระถ่ายรู ป เก็บชิมสตรอเบอร์ รี่ทานเป็ นที่ระลึก (จานวน
เก็บขึ้นอยูก่ บั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่
สามารถนาออกมารับประทานภายนอกไร่ ได้)
เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลาง

เที่ยง

จากนั้น

เย็น

เมืองหลวงของกรุ งโซล ศูนย์ น้ามันสนเข็มแดง Red Pine พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine ซึ่งผลิต
จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็ นงานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัด
ได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อตัวท่านเองและคน
ที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง
ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผหู้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั
สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ อ งผิว หน้าค่ อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และฟั ง
คาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยล้า !!! เมนู บาร์ บีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อ วัว (บางร้านอาจมี
บริ การเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็ นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มี
การหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็ นต้น มีบริ การข้าวสวย และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง

หลังอาหารค่า

ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิล้ Love Rock Cable พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน
17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรื อหนัง
ไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ ายทากัน (ความเชื่ อ: เตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจ
เพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่ งเชื่อกันว่า ถ้าใคร
ขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมา
พรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Karak Tourist, Co.Op City, Benikea CS, Bliss, Intercity หรื อเทียบเท่า(3 ดาวเกาหลี)

DAY
4
เช้า
เช้า

วันที่สี่ กรุงโซล

เช้ำ

x

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

x

x

อาหารเช้ าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
เยีย่ มศูนย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ
และเพิม่ พละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทาง
เพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง

เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซู คงุ ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็ นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นงั่
ชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็ นสิ่ งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่ งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ
ในเกาหลี ซกโชจอนแห่ งนี้เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็ นที่เก็บสิ่ งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน
นอกจากนี้ยงั มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย พาท่ านเดินเลาะถนนเลียบกาแพง
หิ นสี น้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง ที่ข้ ึนชื่อเรื่ องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุ ง
โซล สองข้างทางของถนนแห่ งนี้จะเรี ยงรายไปด้วยต้นกิงโกะ (แปะก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้น
ถนน ภายในถนนแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรู ปปั้ น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่

จากนั้น

ตรงบริ เวณลานน้ าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งกรุ งโซล นั่งรถผ่านถนนสายสาคัญเช่ นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และ
ถนนที่มีการเปิ ดปิ ดเป็ นเวลา-สถานที่ตั้งทาเนียบและบลูเฮาท์ หรื อบ้ านประจาตาแหน่ งประธานาธิ บดี
นาท่านเดินทางสู่ Hyundai Premium Outlet ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนเนมชื่อดังราคาสุ ดพิเศษ

เที่ยง

เมนู ดั งของชาวเกาหลี ชุ ด “คัมจาทัง” หรื อ เเกงมัน ฝรั่ ง กับกระดู กหมู ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วนผสมที่สาคัญคื อ
กระดูกหมูส่วนซี่โครง/สันหลัง มันฝรั่ง ต้นหอม พริ กแกง งาดาป่ า ใบงาเขียว เห็ ด โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่ องเคียง
ตลอดทั้งวันทั้งคืน
(หำกเรื อสำรำญงดให้ บริ กำรด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนเป็ นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่ห้องอำหำรท้ องถิ่นเกำหลี)

บ่าย

เรียนรู้ วิธีการทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่ าย บับ แปลว่า
ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรื อวาซา
บิก็ได้ จำกนั้นเชิญท่ำนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของชำวเกำหลีโดยกำรแต่งกำยชุดประจำชำติ
ต่ำงๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทำงบ้ำน

ดิวตีฟ้ รี (ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตรี้ ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน)
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรื อชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
เย็น

เต็มอิ่ม ช้ อปปิ้ งเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า "
ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสู งเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกห
ลากยีห่ ้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทาผม
ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม

ค่า

อิ่มประทับใจ ! เมนูอินเตอร์ บุฟเฟ่ ต์ ซีฟู้ดและเนื้อสั ตว์ หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งยุโรป อาหาร
ญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ทั้งสด ทั้งนึ่ง ทั้งปิ้ ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิ มิ ปรุ งกันสดๆ ให้ท่านได้
เห็ นถึงกรรมวิธี การปรุ งของเหล่ าพ่อ ครั ว แม่ครั ว พร้อ มของหวาน ของอร่ อ ยประจาวัน และเครื่ องดื่ มไม่มีแอลลกอฮอล์
ไอศกรี ม เค้ก เป็ นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่ อ้น
ั
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่ งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

DAY
5
เช้า
เช้า

วันที่ห้า กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้ำ

x

กลำงวัน เย็นหรื อค่ำ

x

-

อาหารเช้ าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ศู นย์ ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดาเนิ นชีวิต “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึ กบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วย
ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

เที่ยวไอคอนนิคแห่ งใหม่ กรุ งโซลที่ต้องไปเช็ คอิน สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทาง
สาหรับรถ ให้เป็ นทางสาหรับคน ก่อสร้างสมัยปี 1970 และกลาย
ร่ างเป็ นสวนลอยฟ้ าในปี 2017 นี้ เพื่อ การยกระดับคุณภาพชีวิต
เมืองใหญ่ให้ดีข้ ึน ถือเป็ นงานนวัตกรรมสี เขียวคู่กบั วัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างยัง่ ยืน โดยฝี มือ กลุ่ มนัก ออกแบบชั้นนาเกาหลี ใต้ร่วมกับบริ ษัท
สถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ ก ตลอดเส้นทางเดิน
เราจะได้สัมผัสกับตึ ก ต่างๆ ที่มีความหมายกับชาวกรุ งโซล และสวน
กระถางพันธุ์ ไม้ต่า งๆ กว่า 200 สายพันธุ์ ทวั่ กรุ งโซล ที่ จ ะสลับ
สับเปลี่ยนกันผลิใบออกดอกกันตลอดทั้งปี ความดีงามอีกอย่างคือบนทางเดินยังรายล้อมไปด้วยของดีเก าหลี เช่น ศูนย์ขอ้ มูล
นักท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านรวง คาเฟ่ หนังสื อ ลานกิจกรรม เป็ นต้น มา
เดินช่วงระหว่างวันจะได้อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิ ดไฟเรื องแสง ทาให้ได้ฟีลอีกแบบนึ ง เรี ยกได้ว่ามาเที่ยวได้
ทุกเวลาเลย
เที่ยง
บ่าย

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE
MUSEUM นาท่านอิ สระชม TRICK ART MUSEUM ผลงานการ

สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสี่ มิติ" โดยท่านจะ
ได้สนุ กสนานกับการถ่ายรู ปแอ็ค ชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
เทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ทีร่ วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการ
ซ้อนภาพโดยกระตุ ้นความเคลื่อ นไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง
โดยให้ผชู้ มเข้าไปมีส่ ว นร่ ว มถ่ ายภาพ เมื่อ ผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ
ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลย
ว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสี่ มิติสมคาร่ าลือหรื อไม่ก็ตอ้ งให้เพื่อนติดชมกันเอง “
ICE MUSEUM " เมืองน้าแข็งที่ไม่ ใช่ แค่น้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ ! ลอง
นึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย
ให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรู ดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวิ้นขั้วโลก
สารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ าแข็ง
และผลงานศิลปะอื่นที่ทาจากน้ าแข็งอีกกว่า 50 ชิ้น แถมฟรี !!! Love Museum (ผูท้ ี่อายุต่ากว่า 20 ปี ไม่สามารถเข้า
ชมได้)

ย่ านมหาลัยฮงแด แหล่ งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมที่กาลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทางาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นถนน
สายศิลปะอีกแห่ งหนึ่งของกรุ งโซล มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้ อผ้าแฟชัน่ แบรนด์เกาหลี , รองเท้า, กระเป๋ า,
เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับมากมาย, งานศิลป์ , ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กาลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครั้งยัง
มีบรรดาศิลปิ นเพื่อชีวิตเปิ ดแสดงดนตรี ยอ่ ยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ ทีมน่ารักต่างๆ

บ่าย

เย็น
ค่า

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 กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น
ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ ออกเดินทางโดยสายการบิน Asiana Airlines, Korean Air
บินประมาณ 5 ช.ม. (อาหารค่า ภาพยนตร์ และ เครื่ องดื่มบนเครื่ อง และบริ การอื่นๆ บนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
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
เมนูดังของชาวเกาหลี “คัมจาทัง” หรื อ เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู คาว่า “ทัง” เเปลว่าน้ าซุ ป ส่ วนคาว่า
“คัมจา” มีความหมายว่า มันฝรั่ง เเต่ทว่าเมนูน้ ี คาว่า “คัมจา” จะหมายถึงเจ้ากระดูกหมูซ่ึ งเป็ นหัวใจสาคัญ
ของหม้อแกงนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่ วนผสมที่สาคัญคือ กระดูกหมูส่วนซี่ โครง/สันหลัง มันฝรั่ง ต้นหอม
พริ กแกง งาดาป่ า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่ องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน เจ้าซี่ โครง
หมูจะเปื่ อยมากๆ แถมหวานนุ่มอร่ อยสุ ดๆ เมื่อกินกับมันฝรั่ง บริ การข้าวสวยและเครื่ องเคียง เพิ่มเติมคือ
เมนูน้ ี มีครบทั้งโปรตีน เเคลเซียม วิตามิน บี1 ซึ่งเกาหลีเชื่อว่าสามารถช่วยปัญหาการกรนเเละชะลอความเเก่
และยังเป็ นเมนูยอดนิยมในหมู่คนที่ชอบดื่มเหล้าโซจู และ คนที่ตอ้ งการแก้แฮงค์หลังค่าคืน

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ มและกลม
กล่อม นาเนื้อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมักย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม 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

อิ่มประทับใจ ! เมนูอินเตอร์ บุฟเฟ่ ต์ ซีฟู้ดและเนื้อสั ตว์ หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์
ฝรั่งยุโรป อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ทั้งสด ทั้งนึ่ ง ทั้งปิ้ ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ
แบบซาซิมิ ปรุ งกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุ งของเหล่าพ่อครัว แม่ครัว พร้อมของหวาน ของ
อร่ อ ยประจ าวัน และเครื่ อ งดื่ มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรี ม เค้ก เป็ นต้น พิเศษ ! บริ ก ารขาปู ยัก ษ์

SnowCrab แบบไม่ อ้นั
บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนูบาร์ บีควิ ปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อวัว
กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้านอาจมีบริ การเนื้ อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็ นแบบ
ติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบส ดไม่มีการหมัก แบบเบอร์ เกอร์ เป็ น
ต้น มีบริ การข้าวสวย และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง

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

Price & Conditions Premium Snow Seoul Cruise

เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมกราถึงมีนา18

ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่ องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

จำนวนวัน รำคำเริ่ ม (บำท) เดินทำง

5 วัน 19,900 มกราถึงมีนาคม18

สำยกำรบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

Premium Airlines

20-30 ท่ำนต่อคณะ

 เดินทำงขั้นต่ำปกติ 20-25 ท่ำนผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จำกัด จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตัว๋ )
 หำกต่ำกว่ำกำหนด อำจจะไม่มีหวั หน้ำทัวร์ และอำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกผูเ้ ดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริ กำรเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์
 สงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันหรื อภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ วันที่ 16/11/17
 สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

รายการโปรโมชั ่น ขออนุญาตงดรับการจอยทัวร์
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 อเดินทำง
จะต้ องทำเรื่ 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 มกราคม 2018 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันพุธ

วันออกเดินทาง
24

มกราคม

ราคา/ท่าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ
18

28

มกราคม

18

19,900

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ
5,900

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

เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันพฤหัสบดี

01

กุมภาพันธ์

18

05

กุมภาพันธ์

18

19,900

5,900

วันพุธ

07

กุมภาพันธ์

18

11

กุมภาพันธ์

18

19,900

5,900

วันพฤหัสบดี

15

กุมภาพันธ์

18

19

กุมภาพันธ์

18

20,900

5,900

วันหยุด

วันศุกร์

16

กุมภาพันธ์

18

20

กุมภาพันธ์

18

20,900

5,900

วันหยุด

วันพุธ

21

กุมภาพันธ์

18

25

กุมภาพันธ์

18

19,900

5,900

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

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันพุธ

07

มีนาคม

18

11

มีนาคม

18

19,900

5,900

วันพุธ

14

มีนาคม

18

18

มีนาคม

18

19,900

5,900

วันพุธ

21

มีนาคม

18

25

มีนาคม

18

19,900

5,900

ปรั บเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ ทเป็ น
มหัศจรรย์ สกีสเลด 365 วัน
@Playdoci

ตำมรำยกำร: ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – โซล – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวันเวลำที่ระบุในตัว๋ เครื่ องบิน
อัตรา
ค่าบริการ ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่ำน) + อำหำรเช้ำ กลำงวัน และเย็นหรื อค่ำ + บัตรเข้ำชมสถำนที่ + รถนำเที่ยวตำมรำยกำร +
สำยกำรบินจำกัดน้ ำหนักเพียงท่ำนละ 23 กก. (ขึ้นอยูก่ บั นโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่ องได้อีกท่ำน
รวม

ละ 1 ชิ้น 7 กก. (บำงสำยกำรบินได้ถึง 10กก.) (ตำมขนำดที่กำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ ำสะพำย) + ประกันอุบตั ิเหตุตำม
กรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงินประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ตำ่ 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
และหำกยกเลิ กกำรเดินทำง ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่ วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศเกาหลีเรี ยก
เก็บ ผูโ้ ดยสารต้อ งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรื อ ตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ อ งบิน ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ ดั ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่ องจำกเป็ นทัวร์ รำคำพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกติผจู้ ดั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรี ยมตัวกำรเดินทำง
ร ูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Family Room) ทัว่ ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเดี่ยว 1) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน บำงเมือง

ราคา
ค่าบริการ
ไม่ รวม
เงื่อนไขใน
การจอง

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 กิดเหต ุใดๆ จนท าให้ค ณะทัวร์ไ ม่ส ามารถออกเดิ น ทางได้ เช่ น มีลู ก 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 ดวิ สั 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%

จัดเก็บ 50,000 วอนที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (ค่าบริ การของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์ )

ขอเก็บเต็มจานวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ต้องดาเนินการ
โอนเงินทันทีภายใน 1 วัน นับจากที่ทาการจองและได้รับการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บ
เงินจะส่งตามหลัง หำกไม่ ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่ นั่งให้ ลูกค้ ำท่ ำนอื่ นที่ รออยู่ กำรชำระไม่
ครบ ทำงผูจ้ ดั ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด
ใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรื อยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำรยกเลิก

การยกเลิก กำรยกเลิ ก กำรจองนั้ น จะยึ ด เงิ น เต็ ม จ านวน (กำรเดิ น ทำงที่ ต้อ งซื้ อ ขำดแบบมี เ งื่ อ นไขกับ ทำงสำยกำร
การจอง บิน เที่ยวบินเหมำลำ Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
กำรันตีค่ำห้องพัก กำรกำรันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ำบริ กำรทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด)

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

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่ส ามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่ านไม่รวมทัว ร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่ าน (ก่อนซื้ อทัว ร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่ เป็ นจริง เพื่ อทางผูจ้ ัดจะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ ตอ้ 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 หรือเหตุ ผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ 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 ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ 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 ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทกุ ประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด

