หน้าหนาว...ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วงWinter

มากกว่าเห็นๆกับข้อเสนอสุดว้าว!
จัดเต็ม ธั นวาคม2014 ถึง มีนาคม2015

กับสายการบินพันธมิตร Budget Airlines ไทยเกาหลี มัน่ ใจ สบายใจกว่า

U R Beautiful

พิเศษเริม่

19,900บาท

เต็มอิ่ มบุฟเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ ไม่อั้น
เต็มอิ่ มบุฟเฟต์ BBQ ปิ้ งย่ างเนื้อหมูเนื้อวัว ไม่อั้น
เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน ฟรี ! โชว์ Wedding เทศกาล
สกีสโนว์ ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) เกาะนา
มิ บัตร Special Pass@สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ครัง้ แรกของโลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์
เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก ช้อปฮิปฮิปสไตล์คงั บุก เมียงดอง ฮง
แด สวนสตอรเบอร์รี่
วันเดินทาง :
เทีย่ วบิน :

5 วัน 3 คืน (พักทีล่ ะ 1 คืน@Gangwon + 2คืน@กรุงโซล ระดับ First Class) เดินทางตามตารางด้ านล่าง
Business Air (8B)
Jeju Air (7C)
Jeju Air (7C)
Jin Air (LJ)
Eastar Jet (ZE)

BKK-ICN/8B868 0010-0730 + ICN-BKK/8B867
BKK-ICN/7C2204 0055-0815 + ICN-BKK/7C2203
BKK-ICN/7C2206 0150-0905 + ICN-BKK/7C2205
BKK-ICN/LJ002
2230-0600+1 + ICN-BKK/LJ001
BKK-ICN/ZE512
2220-0600 + ICN-BKK/ZE511

1700-2100
2005-2350
2040-0010+1
1720-2120
1730-2120

(ทีน่ ั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิม่ ค่ าตัว๋ )
รถโคช :
มาตราฐานเกาหลี 30 หรือ 40 หรือ 45 ทีน่ ั่ง
มัคคุเทศน์ :
ชํานาญเส้ นทางเกาหลีโดยตรง
อาหาร :
อาหารเช้ า@โรงแรม 3 มือ้ อาหารกลางวันและคํา่ @ห้ องอาหารท้ องถิ่น 7 มือ้
ขอบคุณทีม่ าของภาพดีดจี ากการท่ องเทีย่ วเกาหลี www.visitkorea.co.kr
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กับสายการบินพันธมิตร Budget Airlines ไทยเกาหลี มัน่ ใจ สบายใจกว่า

U R Beautiful พิเศษเริม่ 19,900บาท

เต็มอิ่ มบุฟเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ BBQ ปิ้ งย่ างบุฟเฟ่ต์ กินไม่อนั้
เส้นทาง กรุงโซล – เคียงกีโด – คังวังโด
DAY 1
DAY 2
(-.L.D)

DAY 3
(B.L.D)

DAY 4
(B.L.D)

DAY 5
(B.L.-)

กรุ งเทพฯ – เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน – ตามรักซี่รียร์ ักโรแมนติก Winter Love Song ที่ เกาะนามิ – อุทยาน
ภูเขาสี่ ฤดูโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) ขอพรวัดดังชินฮึงซา (ไม่รวมค่า Cable
Car เนื่องจากเวลาและฤดูกาลท่องเที่ยว) – อิสระอาบนํ้าแร่ (Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดย
ได้รับส่ วนลดพิเศษ) – พักจังหวัดคังวอน 1 คืน
คังวอนโด – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท (ค่ าเช่ าอุปกรณ์ สกี สโนบอร์ด สกี
ลิฟท์ ชุดสกี ไม่ รวมในราคาทัวร์ ) – พาไปชมสวนกรี นเฮาส์สตอรเบอร์รี่ ให้ท่านได้
ถ่ายรู ป เก็บชิม สตอร์เบอร์รี่ทานเป็ นที่ระลึก (จํานวนเก็บขึ้นอยูก่ บั ผลผลิตแต่ละสัปดาห์
และนโยบายของเจ้าของสวน) – ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขที่สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ หรื อ “ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special Pass Ticket เล่ นเครื่ องเล่ นได้
ไม่ จาํ กัดรอบ ที่สวนสัตว์ เปิ ด Safari, Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก, KPOP Hologram, T-Express, Amazon Express เทศกาลเล่นสโนสเลด ขบวน
พาเหรดตามวันเวลา ในแต่ละวัน – พักกรุ งโซล 2 คืน
กรุ งโซล – พาท่านไปสู่ ศูนย์โสมเกาหลี เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดําเนิน
ชีวิต ! – เลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพเพื่อบํารุ งผิวหน้าจากภายในสู่ ภายนอก@
ศูนย์เวชสําอางเครื่ องสําอาง – สิ นค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ที่ได้ชื่อว่าถูกกว่าหลายประเทศ
ในเอเชียมาก – แวะแช๊ะรู ปบริ เวณคลองชองแกชอน – พาย้อนเวลากลับไปยังบริ เวณ
ที่ต้ งั ของบ้านชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน เรี ยกว่า “ พูชอน ฮันนก ” –
ย่านแฟชัน่ สุ ดฮิปเมียงดอง – ย่านวัยรุ่ นและคาเฟ่ หน้าเมืองมหาลัยฮงแด – พิเศษฟรี ! ชม
Wedding Show – พักกรุ งโซล
กรุ งโซล – พาท่านตรวจสุ ขภาพที่ศูนย์น้ าํ มันใบสนเข็มแดง เป็ นงานนวัตกรรมวิจยั ชิ้น
ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี – ชมทัศนียภาพกรุ งโซล ที่ภูเขานัมซาน ถ่ายรู ปคู่กบั หอคอย N
Tower + ท่านสามารถเตรี ยมกุญแจคู่รัก เพื่อทําสัญญารักคล้องที่ Love Rock Cable (ค่า
บัตรลิฟท์ข้ ึนสู่ จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – Korea Shopping Center –
สนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ

เที่ยง เมนูไก่ทคั คาลบี
คํ่า เมนูหม้อไฟชาบู

เช้า อาหารเช้าที่รีสอร์ท
หรื อโรงแรม
เที่ยง เมนูหมูบลูโกกิ
คํ่า เมนูบุฟเฟ่ ต์อินเตอร์ซีฟด+
ู้
ขาปูยกั ษ์

เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยง เมนูไก่ต๋ ุนโสม
คํ่า เมนู BBQ ปิ้ งย่างบุฟเฟ่ ต์

เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยง เมนูหมูหมึกโอซัม

เพิม่ คุณค่ าการเดินทาง ร่ วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุ ขสนุกกว่ าทีเ่ คย กับผู้ชํานาญทัวร์ เกาหลีกว่ า 19 ปี
จัดราคาสุดพิ เศษ...เพื่อนักเดิ นทางท่องเที่ยวโดยสุจริ ต ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิ จารณาการรับผูเ้ ดิ นทางด้วยวิ จารณญาณของทางผูจ้ ดั เพื่อ
ไม่ให้ถกู เพ่งเล็งว่าให้ความร่วมมือกับผูท้ ี่มีเจตนาไม่สจุ ริ ตเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ อีกทัง้ อาจทําให้ผจู้ ดั อาจถูกปรับจากภาครัฐ หรือถูกให้
2024/178 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํา้ แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึน้ และจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทกุ วันเท่านัน้
หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทกุ
วัน เพราะจะไปติ ดต่อธุรกิ จ เยี่ยมญาติ หรือต้องการไปท่องเที่ยวอิ สระกับเพื่อนหรือญาติ
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั ๋ว
เครื่องบิ นและที่พกั ในราคาพิ เศษ (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม) หากท่านไม่
แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริ ษท
ั จะคิ ดค่าดําเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD และทางผูจ้ ดั
ขอสงวนสิ ทธิ ในการจะยกเลิ กที่พกั อาหาร ทัวร์ และการใช้รถตามรายการทันที และขอสงวนสิ ทธิ ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้อง
ใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติ หรือ
ไปติ ดต่อธุรกิ จหรือท่องเที่ยวอิ สระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริ การท่านแต่อย่างใด

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
คํา่ (นัดหมายเวลาแต่ ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่ วงหน้ าก่อนเครื่องออก) พร้ อมกันทีช่ ้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก
หน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอินหมายเลข F สายการบิน Business Air ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข 3-4
หน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอินหมายเลข S สายการบิน Jeju Air ใกล้ประตูทางเข้ าหมายเลข 8-9
หน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอินหมายเลข M สายการบิน Jin Air ใกล้ประตูทางเข้ าหมายเลข 5-6
หน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอินหมายเลข K สายการบิน Eastar Jet ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข 5-6
หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวัน
และเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพือ่ ป้ องกันปัญหาเทีย่ วบินล่ าช้ าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
ข้ อแนะนํา
 หากท่ านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุ ณาแจ้ งทางผู้จัดทราบล่วงหน้ า
 ห้ ามนําผลไม้ และเนือ้ สั ตว์ ทุกชนิดเข้ าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้ องเสี ยค่ าปรับ
 เตรียมสั มภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในเกาหลีไม่ มบี ริกรช่ วย (แนะนํา ตลอดทริปจะต้ องดูแลกระเป๋ ายกขึน้ ลงห้ องด้ วยตัว
ท่ านเอง เพือ่ ป้ องกันหลายกรณีทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ ) ควรจัดสั มภาระให้ มนี ํา้ หนักไม่ เกิน 10-20 กก. ต่ อชิ้น สายการบินจํากัดนํา้ หนักเพียง
ท่ านละ 20 กก. (ไม่ เกินจํานวน 2 ชิ้น) และถือขึน้ เครื่องได้ อกี ท่ านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ไม่ รวมกระเป๋ าสะพาย)
 กระเป๋ าทุกใบจะต้ องฝากให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าทีส่ ายการบินด้ วยตัวท่ านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 สนามบินสุ วรรณภูมิ “ ไม่ มกี ารประกาศเรียกลูกค้ าขึน้ เครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขนึ้ เครื่องอย่างน้ อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
 นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้ เครื่องด้ วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพือ่ การพักผ่ อนทีอ่ บอุ่น (สํ าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ
jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลีย่ นโซนเวลาของโลก แนะนํา : นอนให้ มากทีส่ ุ ด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมฤี ทธิ์ทาํ ให้ นอน
หลับ ไม่ ดื่มสุ ราหรือของมึนเมา และดืม่ นํา้ มากๆ)
การจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ แต่ จะทําการ
Request ให้ ได้ เท่ านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่ มีระบบ คืนเงินบางส่ วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเส
ธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศเกาหลี จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรือเ จ้ าหน้ าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนเข้ าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่
ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่ างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนีแ้ ล้ วแต่ ทาง
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่ าจะต้ องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ ากระดาษเพียงพอให้ เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนได้ ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยู่ในสภาพทีด่ ี (ไม่ ชํารุด)

สายการบิน
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วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ตามรักซี่รีย์รักโรแมนติก Winter Love Song
เกาะนามิ (เกาะไร้ มลพิษ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ภูเขาหิมะ ภูเขาสี่ ฤดู วนอุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน นมัสการวัด
ชินฮึงซา รับไอลมห่ มธรรมชาติทเี่ มืองตากอากาศของชาวเกาหลี
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ เวลาทีเ่ กาหลีใต้ เร็วกว่ าไทย 2 ชั่วโมง โดยสายการบิน

JIN AIR | JEJU AIR | EASTAR JET | BUSINESS AIR
เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. (อาหารชุ ดกล่อง หรือ ชุดเสริฟ Light Breakfast และเครื่องดืม่ บนเครื่อง ยกเว้ น Jeju Air)
เช้ า
ถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอน หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชพาท่ านข้ ามทะเลตะวันตกด้ วยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพือ่ ความหวังในการรวมชาติทยี่ าวกว่ า 4.42 กม. มียอดโดมสู ง 107 เมตร ออกเดินทางไปท่ าเรือเฟอร์ รี่เพือ่ ข้ ามฟากไปยัง
เกาะนามิ หนึ่งในสถานทีถ่ ่ ายทําละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว สถานทีโ่ ร
แมนติคอีกแห่ งหนึ่งสํ าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่ นๆ เกาะนามิมรี ู ปร่ างเหมือนใบไม้ ทลี่ อยอยู่ ณ ที่
แห่ งนี้ ท่ านสามารถเช่ าจักรยานหรือมอเตอร์ ไบท์ เทีย่ วรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุ สานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่ งสวนสนทีส่ ู งเสี ยดฟ้าเพือ่ สุ ขภาพ ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้า
นั่งข้ างชายฝั่งเพือ่ ชมบรรยากาศโรแมนติกใต้ เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สัตว์ ต่างๆ เช่ นนกกระจอกเทศ กระต่ าย
กระรอก เป็ ด กวาง ได้ เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
เทีย่ ง

ลิม้ ลองเมนูดงั ตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “

หรือไก่บาร์ บีควิ ผัดซอสเกาหลี

บ่ าย

เดินชมวนอุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน ถ่ ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ เดินชมความงามของวนอุทยานแห่ งชาติภูเขาโซรัคที่
ได้ ขนึ้ ชื่อว่ าเป็ นภูเขาสี่ ฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ
ประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายนํา้ ทะเลสาบ หินรู ปร่ างต่ างๆ ทีส่ วยงามซึ่งเกิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติทหี่ าดูได้ ยากยิง่ พร้ อมนมัสการพระพุทธรู ปปางสมาธิองค์ มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้ งสร้ างขึน้ เพือ่ สวด
อ้อนวอนให้ คาบสมุทรเกาหลีได้ รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ ามสะพานชําระจิตใจเพือ่ ไปยังวัดชินฮันซา
วัดเก่าแก่กว่ าพันปี สร้ างในสมัยอาณาจักรชิลล่ า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน (ค่ า Cable
Car ไม่ ได้ รวมไว้ ในราคาทัวร์ เนื่องจากเวลาและฤดูกาลท่ องเที่ยว)
เย็น

เมนูหม้ อไฟเห็ดโพซดชาบูอาหารพืน้ เมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุ กหี้ ม้อไฟ

หลังอาหารเย็น ออกเดินทางไปพักผ่ อนกันทีร่ ีสอร์ ท Daemyung, Hanwha, I‐Park (Resort) หรือ เทียบเท่า (ค่าอาบนํา้ แร่
ทุกชนิดมีค่าใช้ จ่าย โดยได้ รับส่ วนลดเป็ นพิเศษสุ ด) ห้ องพักคํา่ คืนนี้ อาจจะบริการเป็ นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ ก้อนหิน)
หรือ ห้ องนอนแบบนอนบนพืน้ สไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพืน้ มากและจะนําผ้าปูทนี่ อนทีเ่ รียกว่ า “โย” และผ้ าห่ มทีเ่ รียกว่ า “อีบูล”
พร้ อมหมอนสุ ขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ้นเพือ่ การพักผ่อนยามคํา่ คืน
การอาบนํ้าแร่ รวมสไตล์ เกาหลี จะต้ องเตรียมใจเรื่องการแก้ ผ้าออกหมด ไม่ มีการนุ่งผ้าเช็ดตัว (ต้ องตัดความอายออกไป) เมือ่ อาบนํา้ แร่ ธรรมชาติแล้ วท่ านจะ
รู้ สึกผ่ อนคลาย ตัวเบาสบาย นอกจากส่ วนที่เป็ นนํา้ แร่ ในร่ ม ยังมีสวนนํ้าในร่ มและกลางแจ้ งที่ให้ ได้ สนุกกับบ่ อแช่ นํ้าแร่ หลายๆ แบบ โดยสามารถสวมใส่ ชุด
ว่ ายนํ้าลงไปได้

วันทีส่ าม คังวันโด เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ทสี่ กีรีสอร์ ท สวนกรีนเฮาส์ สตอเบอร์ รี่ “ บัตร Special
Pass@สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (เทศกาลเล่นสโนสเลด เริ่ มประมาณ 05 ธันวา ถึง 28 กุมภา) พักกรุ งโซล 2 คืน
เช้ า

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั ชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท โปรดคืนห้ องพัก ชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว (ถ้ ามี)
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ออกเดินทางไปสกีรีสอร์ ท ท่ านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะทีก่ ว้ างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่ างๆ กระเช้ าลิฟท์ ทางรีสอร์ ทยังมี
บริการกีฬาในในร่ มชนิดอืน่ ร้ านอาหาร คอฟฟี่ ช้ อป ซุ ปเปอร์ มาเก็ดไว้ คอยบริการ ท่ านจะประทับใจกับประสบการณ์ แปลกใหม่ ที่นี่
(ราคาอุปกรณ์ การเช่ าโดยประมาณ)
1) อุปกรณ์ การเล่นสกี ประมาณ 45,000 วอนต่ อเช็ต (รวมค่ าไม้ สกี กระดานเลือ่ น และรองเท้ าสกี)
2) กระเช้ าลิฟสํ าหรับท่ านทีเ่ ล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 55,000 วอนต่ อท่ าน
เตรียมตัวก่ อนเล่ นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่ นกันแดด เสื้อแจ๊ คเก็ตกันนํา้ หรือผ้าร่ ม และ
กางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่ นจากไกด์ ท้องถิ่นก่ อนลงสนามจริง เพือ่ ความปลอดภัยของ
ท่ านเองเป็ นสํ าคัญ (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิ ดให้ บริการชองลานสกี ขึน้ อยู่กบั ความ
เอือ้ อํานวยของอากาศ หากไม่ มหี ิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิ ดให้ บริการ)
ยังมีบริการนั่งกอนดอลล่ า (ประมาณ 12-15,000 วอน) ชมบรรยากาศสกีรีสอร์ ท และ ขึ้นสู่ จุดพักผ่ อน
บนยอดเขาสู ง (อาจจะไม่ เปิ ดให้ บริการบางวัน เนื่องจากต้ องพักตรวจเช็คตามหลักความปลอดภัย จึงไม่ ได้ รวมในราคาทัวร์ )
ข้ อมูลสกีรีสอร์ ท จังหวัดคังวังโด ส่ วนใหญ่ จะตั้งอยู่บริเวณหุบเขาโดยมีส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ความสู งมากกว่ า 700 เมตรเหนือ
ระดับนํา้ ทะเล เช่ น Phoenix มี 12 สโลป 8 สกีกระเช้ าลิฟท์ และ กอนดอลล่าชมวิว Yongpyeong มี 31 สโลป 15 สกีกระเช้ าลิฟท์
และ กอนดอลล่ าชมวิว Helli Welli (Hyundai) มี 20 สโลป กระเช้ าลิฟท์ Oak Valley Resort รีสอร์ ทอโรมา ทีโ่ อบล้อมด้วยต้ นโอ๊ค
มีเนินเล่นสกีระดับต่ าง ๆ ที่มถี ึง 9 สโลป โดยมีสโลปสู งสุ ดที่ 1,699 เมตร ไฮส์ สปรีดลิฟท์ Daemyung Vivaldi Ski Resort ตั้งอยู่ใน
หุบเขาเหนือระดับนํา้ ทะเล 600 เมตร มีเนินเล่นสกีระดับต่ าง ๆ ถึง 13 ระดับ กระเช้ าลิฟท์ ถึง 10 จุด เนินเขาเล่นสโนสเลด กอนดอล
ล่าชมทัศนียภาพหุบเขา
เทีย่ ง

เมนูบาร์ บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตล์ด้งั เดิมของคาบสมุทรเกาหลี

เนือ้ หมูสไลด์ หมักซอสคันจังและเครื่องปรุ งรสต่ าง ๆ มา

นํามาปรุงจะมีรสออกหวานและมีนํา้ ซุปคลุกคลิกไว้ ทานแกล้มกับข้ าวบ่ าย
บ่ ายบ่ าย พาไปชมสวนกรี นเฮาส์ สตอรเบอร์ รี่ ให้ ท่านได้ เก็บผลไม้ สดๆ และยังได้ ความรู้ ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่ างไรจึงได้ ผลผลิตดีและ
หวานหอมชวนน่ ารับประทานใ อิสระถ่ ายรู ป เก็บชิมสตอร์ เบอร์ รี่ทานเป็ นที่ระลึก (จํานวนเก็บขึน้ อยู่กบั ผลิตผลใน
แต่ ละสั ปดาห์ และนโยบายของเจ้ าของสวน ไม่ สามารถนําออกมารับประทานภายนอกไร่ ได้ )
เทีย่ วเอเวอร์ แลนด์ “ ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุบเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World
จะประกอบไปด้ วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial
Adventure ท่ านสามารถปล่ อยความแก่ และเติมเต็มความสุ ขของท่ านด้ วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่ นต่ างๆ ซึ่งท่ าน
สามารถเลือกเล่ นเครื่ องเล่ นได้ ไม่ จํากัดรอบ ไม่ ว่าจะเป็ นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป
โรงหนังสามมิติ บ้ านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความ
น่ ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้ อย่ างดี K-POP Hologram ครั้ งแรกของโลก ! เปิ ดโลก
สวนสั ตว์ เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิน้ นํา้ สะเทิน้ บก และอืน่ ๆ นอกจากนีท้ ่ านยังสามารถช้ อปปิ้ ง
ในร้ านค้ าของที่ระลึก และสุ ดท้ ายเดินชมและถ่ ายรู ปกับสวนดอกไม้ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม
ฤดูกาล เช่ นฤดูร้อนจะเป็ นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ ผลิจะเป็ นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้
ร่ วงจะเป็ นดอกเบญจมาศบาน ฤดูหนาวร่ วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่ รู้ ลมื กับการเล่ นสโนว์ สเลด
แบบไม่ จํากัดรอบหรือท่ านใดอยากประลองความท้ าทายกับการนั่งสโนว์ บัสเตอร์ ก็ไม่ ว่ากัน.....ขอบอก
ว่ ามันส์ มาก ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
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คํา่

มือ้ พิเศษพร้ อมความอิม่ ประทับใจกับเมนูอนิ เตอร์ ซีฟู้ดเลิฟเวอร์ ที่มใี ห้ เลือกทั้งฝรั่ง

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน

เมนูอาหาร ทั้งสด ทั้งปิ้ ง ทั้งทอด ทั้งย่ าง ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้ อมของหวาน ของอร่ อยประจําวัน และเครื่องดืม่ ไม่ มแี อลกอฮอล์ ไอศกรีม
เค้ ก เป็ นต้ น

พิเศษ ! บริการขาปูยกั ษ์ SnowCrab แบบไม่ อ้นั

หลังจบรายการท่ องเทีย่ ว คํา่ คืนนี.้ ..ขอส่ งทุกท่ านพักในเมืองหลวงกรุ งโซล ทีม่ ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกทีส่ ู งทีส่ ุ ด มี
แม่ นํา้ ฮันไหลผ่ านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล เข้ าเช็คอินทีพ่ กั ณ โรงแรม Rich Diamond, M, Together, Golden Forest, Mate,
Karak, Co.op City (First Class) หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ กรุงโซล ศูนย์โสมเกาหลี ฮ๊ อกเก็ตนามู คอสเมติกเวชสําอางเครื่องสํ าอาง ดิวตีฟ้ รี แวะแช๊ ะรูปบริเวณ
คลองชองแกชอน หมู่บ้านพืน้ เมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ย่ านแฟชั่นสุ ดฮิปเมียงดอง ย่ านวัยรุ่ นและคาเฟ่
หน้ าเมืองมหาลัยฮงแด ฟรี ! ชม โชว์ Wedding Show
เช้ า

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั ชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่ านรู้ จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้ เป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตโสมเกาหลีที่มคี ุณภาพ
เป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครทีไ่ ด้ มาเทีย่ วก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาทีถ่ ูกว่ า
เมืองไทยและคุณประโยชน์ นานัปการ เช่ น ช่ วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ ระบบย่ อยอาหารและ
ปอด ช่ วยทําให้ จิตใจสงบและเพิม่ พละกําลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่ วยบํารุ ง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิ ทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
ใหม่ สุด ! แนะนํา...เพื่อนที่ดีในการดําเนินชี วิต! “ ฮ๊ อกเก็ตนามู ” ต้ นไม้ ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสู งเหนือนํา้ ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี.้ ..ชาวเกาหลีรุ่ นใหม่ นิยมนํามารับประทานเพือ่ ช่ วย
ดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร
และยา ให้ ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ ้ อคุณภาพทีผ่ ้หู ญิงชาวเกาหลีท้งั สาวทั้งไม่ สาวแล้ วให้ ความสํ าคัญกับเรื่อง
ผิวหน้ าค่ อนข้ างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพืน้ ฐาน Skin Care และเครื่องสํ าอางค์ ผสมสมุนไพร @ศูนย์ เวชสํ าอางเครื่องสํ าอาง
เทีย่ ง

เมนูเปิ ปพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่ อน เชื่อกันว่าบํารุงและเสริมสุ ขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว

บ่ าย

แบรนด์ ราคาปลอดภาษี ! ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ ง ณ ห้ างปลอดภาษีชิลล่ าหรือดงฮวาดิวตีฟ้ รี ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าแบ
รนด์ เนมนําเข้ าจากต่ างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสิ นค้ าแบรนด์ เกาหลียอด
นิยมทีช่ าวเกาหลีและชาวญี่ปุ่นนิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย
แวะแช๊ ะ รู ปกันบริ เวณชองเกชอนถู กขุ ดขึ้นเป็ นครั้ งแรกเมื่อราว 600 ปี ก่ อนในสมัยของ
กษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ ที่ 21 แห่ งราชวงศ์ โชซอน เป็ นสั ญลักษณ์ ของการผสมกลมกลืนกันอย่ างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และประวัตศิ าสตร์ และใกล้กนั ยังเป็ นทีต่ ้งั ของคังฮวาพลาซ่ า จุดเทีย่ วสุ ดชิลของชาวเมือง
พาท่ านเดินย้อนเวลากลับไปยังบริเวณทีต่ ้งั ของบ้ านชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์ โซซอน และยังเป็ นเขตพิเศษทีท่ างเทศบาล
กรุงโซลอนุรักษ์ ไว้ โดยเราจะเรียกว่ า “ พูชอน ฮันนก ” ย่านทีบ่ ้ านสไตล์ ฮันนกต่ างๆ ของลูกหลานชาวยาง
บางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์ นิยม หรือ เศรษฐีรุ่ นใหม่ ทชี่ อบกลิน่ อายความเก่าแก่ ใกล้กนั ยังเป็ นย่านสามฟ้า
(ภูเขา นํา้ และคน) เราจะได้ ความรู้ สีกถึงกลิน่ อายของ
ความกลมกลืนระหว่ างตะวันตกและตะวันออกผ่ าน
ร้ านอาหาร ร้ านคาเฟ่ ร้ านแกลลอรี่ ร้ านแอนติก ร้ านงาน
ศิลป ร้ านCreative รวมทั้งศูนย์วฒ
ั นธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้ มี
ความสมัยใหม่ โดยกลมกลืนระหว่ างความเป็ นฮันนกและโมเดริน
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ไม่ ตกเทรนด์ ! แหล่ งรวมความฮิปของกรุ งโซล@เมียงดอง ถูกขนานนามว่ า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " สิ นค้ ามีราคาระดับกลางถึงสู ง
เมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้ างบูติคหลากยี่ห้อตั้งแต่ แบรนด์ เนมต่ างชาติถึงเกาหลี ร้ านเสื้อผ้ ามีสไตล์ ห้องเล็กๆ ร้ าน Creative Lifestyle ร้ าน
รองเท้ า ร้ านทําผม ร้ านเครื่องประดับ ร้ านคอสเมติก ร้ านกาแฟ ร้ านไอศครีม ร้ านขนม และร้ านอาหาร
เที่ยวย่ านดังหน้ ามหาวิทยาลัยฮงอิก แหล่ งรวมของวัยรุ่ นหนุ่มสาวชาวโสมที่กาํ ลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทํางาน อีกทั้งได้
ชื่อว่ าเป็ นถนนสายศิลปะอีกแห่ งหนึ่งของกรุ งโซล มีสินค้ ามากมายหลากหลายปร ะเภท ทั้งเสื้อผ้ าแฟชั่นแบรนด์ เกาหลี, รองเท้ า, กระเป๋ า,
เครื่องสํ าอาง, เครื่องประดับมากมาย, งานศิลป์ , ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ ดาราที่กาํ ลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครั้งยังมีบรรดาศิลปิ น
เพือ่ ชีวิตเปิ ดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ ฟังให้ ชมอีกด้ วย ร้ านอาหารและร้ านคาเฟ่ ทีมน่ ารักต่ างๆ เช่ น Hello Kitty Café’, , Charlie Brown
Cafe (Snoopy), Buttercup Café’, DingDong Café’, Trinitea Café’, Etoile Café Homeo Café’

คํา่

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลํา้ !!! เมนูบาบีควิ ปิ้ งย่ างคาลบีสไตล์ เกาหลี

กับหลากหลายสไตล์ของเนือ้ หมูและเนือ้ วัว ไม่ว่าจะ

เป็ นแบบติดมัน แบบสั นคอ แบบสามชั้น แบบมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่ มกี ารหมัก แบบเบอร์ เกอร์ เป็ นต้ น มีบริการข้ าวสวย และ
เครื่องเคียงต่ างๆ ให้ ลมิ้ ลอง
หลังอาหารคํา่ พิเศษฟรี ! ชมการแสดงละครตลก Wedding Music Show กับ งานแต่ งงานอันน่ าสะพรึงอย่างทีส่ ุ ดของ ปี
2013 ท่ านได้ เพลินและรับความสุ ขจากดนตรีทอี่ ลังการที่งดงามกับการบรรเลงอันตระการตา บทเพลงอัน
ไพเราะและการเต้ นสไตล์ K-Pop ในรู ปแบบใหม่ กับเรื่องราวของพ่ อตาสุ ดโหดกับลูกเขยเลือดร้ อน (ว่ าทีล่ ูกเขย
ทีไ่ ม่ คู่ควร) ทีจ่ ะเปิ ดฉากความสนุกสนากและฮาสุ ดๆ กับ บทสรุปของการสั งสรรค์ งานแต่ งงานทีค่ าดไม่ ถึง
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโชว์ ของแต่ ละคณะ โดยขึ้นอยู่ทางเกาหลีเป็ นผู้เลือกและมอบให้ ฟรี ! อาจปรับเปลีย่ น
เป็ น FANTA STICK, HERO DRAWING หรือ DRUM CAT SHOW)
หลังจบการแสดง คํ่าคืนนี.้ ..ขอส่ งทุกท่ านกลับเข้ าทีพ่ กั

วันทีห่ ้ า กรุงโซล ศูนย์ นํา้ มันสนเข็มแดง ภูเขานัมซาน Love Rock Cable รู ปคู่หอคอย N ละลายเงินวอน
สนามบินนานาชาติอนิ ชอน กรุงเทพฯ
เช้ า

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั ชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนห้ องพัก ชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว (ถ้ ามี)
พาท่ านเดินทางสู่ ศูนย์ นํา้ มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็ นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ ล่าสุ ดของเกาหลี
เพือ่ ช่ วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้ นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสู ง ไขข้ อเสื่ อม หรือ การไหลหมุนเวียน
ของเลือด เป็ นต้ น กว่ าจะมาทําเป็ นนํา้ มันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้ องใช้ ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนําให้
ทุกท่ านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพือ่ ตัวท่ านเองและคนทีท่ ่ านรักหรือคนทีท่ ่ านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหาร
ธรรมชาติ ทีว่ จิ ัยจากโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแล้วว่ า ไม่ มีผลข้ างเคียง
หลังอาหารคํา่
พาท่ านขึน้ ภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ ายรู ปคู่หอคอย N เป็ น 1 ใน 17 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมือง
หลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรื อหนังไทยสไตล์ เกาหลีมาถ่ ายทํากัน (ความเชื่ อ : ท่ าน
สามารถเตรียมแม่ กุญแจลูกกุญแจเพือ่ ไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกัน
ว่ า ถ้ าใครขึน้ มาคล้ องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิง้ ไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือ่ น คู่พนี่ ้ อง คู่มิตร
นั้นจะมีความรักทีย่ งั่ ยืนหรือไม่ มใี ครมาพรากจากกันได้ ) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึ้นสู่ จดุ ชมวิวบนหอคอย ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
เทีย่ ง

เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกบาร์ บีควิ หมักซอสพริกเกาหลี ซึ่งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
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บ่ าย ก่อนอําลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ ตดิ มือที่ศูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ าย ขนมต่ างๆ ช็อกโกแล๊ ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก กระดูกม้ าเจจูโด ผลิตภัณฑ์ ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ปขนมโสม ชาโสม เครื่องสํ าอางค์ โสม เป็ นต้ น หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโป
โร้ (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่ าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung เป็ นต้ น
เย็น
ขึน้ อยู่กบั วันและเวลาทีเ่ ดินทาง เหินฟ้ากลับกรุ งเทพฯ (อาหารชุดกล่ อง หรือ ชุดเสริฟLight Breakfast เครื่องดืม่ บนเครื่อง ยกเว้ น Jeju Air)
คํา่
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
** รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง
ผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในเรื่องเทีย่ วบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***

หน้าหนาว...ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วงWinter
มากกว่าเห็นๆกับข้อเสนอสุดว้าว! จัดเต็มธั นวาคมถึงมีนาคม15

กับสายการบินพันธมิตร Budget Airlines ไทยเกาหลี มัน่ ใจ สบายใจกว่า

U R Beautiful พิเศษเริม่ 19,900บาท

เต็มอิ่ มบุฟเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ BBQ ปิ้ งย่ างบุฟเฟ่ต์ กินไม่อนั้
เดินทางขั้นตํา่ ปกติ 20 ท่ านผู้ใหญ่ (ที่นงั่ จํากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิกอ่ น จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ ) หากตํ่ากว่ ากําหนด
และ ผู้เดินทางทุกท่ านยินดีทจี่ ะชําระค่ าบริการเพิม่ เพือ่ ให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจี่ ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
** ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนํา้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 20/08/14**
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรือสั บเปลีย่ นรายการได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางบินของสายการบิน

ในกรณีทีไม่ใช้ตวั ๋ กรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ หรือ ซื้อจอยตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค
หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ ( หากที่นั่งในวันทีต่ ้ องการ “ ว่ างและยืนยัน “ )
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ราคานีเ้ ป็ นราคาสํ าหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

กําหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2014 พักห้ องเดีย่ ว+เพิม่ 4,900 บาท ค่าทัวร์ ต่อท่าน
20,900
คืนอาทิตย์
07-11
14-18
21-25

คืนจันทร์

คืนอังคาร

21,900

21,900

คืนพุธ
10-14
17-21

คืนพฤหัส
11-15
18-22

22,900 24,900 28,900 28,900
วันหยุด

วันหยุด

24-28
25-29
26-30

27-31

วันหยุด
28-01 ม.ค.

วันหยุด
29-02 ม.ค.

21,900 20,900
คืนเสาร์
**06-10**

23,900

คืนเสาร์
13-17
20-24

วันหยุด
03-07
04-08

28,900 28,900
วันหยุด
30-03 ม.ค.

วันหยุด
31-04 ม.ค.

ราคานีเ้ ป็ นราคาสํ าหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

กําหนดการเดินทางเดือน มกราคม 2015 พักห้ องเดีย่ ว+เพิม่ 4,900 บาท ค่าทัวร์ ต่อท่าน
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19,900
คืนอาทิตย์
04-08
11-15
18-22
25-29

คืนจันทร์

คืนอังคาร

20,900

20,900

คืนพุธ
07-11
14-18
21-25
28-01 ก.พ.

คืนพฤหัส
01-05
08-12
15-19
22-26
29-02 ก.พ.

19,900
คืนศุกร์

คืนเสาร์
03-07
10-14
17-21
24-28
31-04 ก.พ.

วันหยุด

ราคานีเ้ ป็ นราคาสํ าหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

กําหนดการเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2015 พักห้ องเดีย่ ว+เพิม่ 4,900 บาท ค่าทัวร์ ต่อท่าน
19,900

20,900

20,900

19,900

20,900

คืนอาทิตย์
คืนจันทร์
คืนอังคาร
คืนพุธ
คืนพฤหัส
คืนศุกร์
คืนเสาร์
วันหยุด
01-05
04-08
05-09
07-11
18-22
08-12
11-15
12-16
14-18
19-23
25-01 มี.ค. 26-02 มี.ค.
15-19
21-25
28-04 มี.ค.
22-26
ราคานีเ้ ป็ นราคาสํ าหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

กําหนดการเดินทางเดือน มีนาคม 2015 พักห้ องเดีย่ ว+เพิม่ 4,900 บาท ค่าทัวร์ ต่อท่าน
19,900
คืนอาทิตย์
01-05
08-12
15-19
22-26
29-02 เม.ย.

คืนจันทร์

คืนอังคาร

อัตราค่ าบริการรวม ตามรายการ:

20,900

20,900

คืนพุธ
04-08
11-15
18-22
25-29

คืนพฤหัส
05-09
12-16
19-23
26-30

19,900
คืนศุกร์

คืนเสาร์
07-11
14-18
21-25
28-01 เม.ย.

วันหยุด

ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – โซล – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่

ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้ อมที่พกั 3 คืน (ห้ องละ 2-3 ท่ าน) + อาหารเช้ า กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเข้ าชมสถานที่ + ค่ ารถนําเที่ยว +
ค่ าผู้นําทัวร์ หรือไกด์ จากเกาหลี อํานวยความสะดวก + ค่ านํา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก. (ไม่ เกินท่ านละ 1-2 ชิ้น และถือขึน้ เครื่องได้ อกี 5-7 กก.
ตามขนาดที่กาํ หนดของสายการบิน) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี
หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตํ่ากว่ า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปี ไม่ คุ้มครอง ไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือ
ถูกทําร้ ายร่ างกาย)
ห้ อ งคู่
รูป แบบห้อ งพัก ของโรงแรมจะแตกต่ า งกัน และอาจมีส ไตล์ ก ารตกแต่ งทุ ก ห้ อ งไม่ เ หมือ นกัน ห้ อ งพัก เดี่ยว (Single)
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room หรือ Family Room) ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน บางเมืองห้ องจะเป็ นแบบพืน้ เมือง
(Ondol) บางเมืองห้ องมีขนาดกะทัดรัด ไม่ มีอ่างอาบนํา้ บางเมือง ห้ องกว้ าง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ ช่ วงการจัดงานประชุ มนานาชาติ
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(Trade Fair, Convention) เป็ นผลให้ ราคาโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในการจัดที่พกั นอกเมืองตามความ
เหมาะสม

ราคาค่ าบริ การไม่ รวม

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ าทําหนังสื อ

เดินทาง ค่ าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วนั ละ 5000 วอน หัวหน้าทัวร์วนั ละ 50 บาท ( ตลอดการเที่ยว 5 วัน ให้ท่าน
เตรียมเงินเกาหลี 20,000 วอน + เงินไทย 250 บาทต่อท่าน ) ค่ าสั มภาระที่เกินชิ้นหรือนํา้ หนักเกินสายการบินกําหนด ค่ าวีซ่า
พาสปอร์ ตต่ างด้ าวหรือต่ างชาติ ค่ าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ซื้อประกันส ุขภาพเพิ่มเติม หากท่ านคิดว่ าการทําประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มอบให้ น้ัน...ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการ ท่ านสามารถที่จะ
ซื้อความคุ้มครองเพิม่ เติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้ จัก ซึ่งไม่ จําเป็ นว่ าต้ องเป็ นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้ และแนะนํา
สํ าหรับท่ านไม่ มปี ระกันสุ ขภาพ ควรซื้อประกันภัยสุ ขภาพเพิม่ เติม เพือ่ แสดงความมั่นใจได้ ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ าย
ค่ ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึน้ ในต่ างประเทศ เช่ น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้ จ่ายทีส่ ู งมาก

เงือ่ นไขในการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเที่ยวบิน
เหมาลํา มัดจํ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดําเนิ นการโอนเงินภายใน 3 วันนับจาก
วันที่ทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชําระส่ วนที่เหลือก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 25 วันก่ อนเดินทาง หรือ 35 วันล่ วงหน้ าในช่ วง
เทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสํ าคัญทางศาสนา ตลอดเดือน
ตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หากไม่ ชําระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่ การชําระไม่ ครบ ทางผู้จัดถือว่ าท่ าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ มีเงื่อนไข หรือเช็ คธนาคารถูกระงับการจ่ ายไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
**** เมือ่ ตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ทางผู้จัดจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงือ่ นไขและข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ท้งั หมดนีแ้ ล้ว ****
ในการสํารองที่น่งั และการใส่ช่ือในระบบสํารองที่น่งั ผู้เดินทางต้ องส่ งสํ าเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่ ง
รายละะรายละเอียดที่สายการบินต้ องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่ น คํานําหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดย
เซ็นต์ ชื่อและเขียนยืนยันรั บรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ทางผู้จัด ) หากไม่ มีการส่ งข้ อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้
ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่ อนามสกุลในตั๋วหรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ ผู้โดยสายจะต้ องรั บผิดชอบในค่ าใช้ จ่ายใหม่ ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด และสายการบินไม่ มรี ะบบเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพือ่ แก้ไขตัวสะกดคํานําหน้ าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่ น มีลูกค้ ากลุ่มใหญ่ ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่ง
คืนด้ วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่ วงเวลาใกล้ เคียงกันทดแทน ขอให้ ลูกค้ าตระหนักดีว่า
เหตุการณ์ ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมัน่ ว่ าผู้จัดได้ พยายามอย่ างสุ ดความสามารถ โดยลูกค้ าจะไม่ ยกเหตุข้อนีม้ าเป็ นข้ อเรียกร้ องใดๆ กับ
ผู้จัด หากลูกค้ าประสงค์ รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผู้จัดอย่ างใดอย่ างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่ าบริการคืน โดยแนบหนังสื อมอบอํานาจพร้ อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต่ ้ องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน

การยกเลิกการจอง
1.

การยกเลิกการจองนั้น จะต้ องแฟ็ กซ์ หรืออีเมลล์แจ้ งยกเลิกการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้ านั้น
 โดยจะยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วัน
ฉัตรมงคล วันหยุดสํ าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่ าใช้ จ่าย 10,000 ยกเว้ นช่ วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่ าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้ นช่ วงเทศกาล High Season เก็บค่ าบริการทั้งหมด 100%
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4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่ าบริการทั้งหมด 100%
(การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่ าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้ องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าบริการทั้งหมดไม่ ว่า
กรณีใดใด) โดยเฉพาะช่ วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่ องเทีย่ วของเกาหลี

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าในกรณีที่มีการขึน้ ลงของเงินตราต่ างประเทศ หรือการ

ปรับขึน้ ของภาษีนํา้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน หากมีการถอนตัวหรื อไม่ ได้ ใช้ บริ การตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่ อนรายการท่ องเที่ยวจะ
สิ้นสุ ดลง เช่ น ไม่ รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่ เทีย่ วบางรายการ ไม่ สามารถขอหักค่ าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่ าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมา
จ่ าย
ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน ( ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสั มภาระ ความล่ าช้ าของเที่ยวบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน การเปลีย่ นแปลงวันเวลาเดินทางของสายการบิน เป็ นต้ น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้ อจํากัดความรับผิดชอบของแต่ ละสาย
การบิน ) การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่ อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรื อ ค่ าใช้ จ่าย
เพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้ า หรื อ จากอุบัติเหตุต่างๆ
กรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษัทขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่
ให้ บ ริ การ ผู้จั ดจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้ เ กิด ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ า แต่ จะไม่ คืนเงินให้ สําหรั บ ค่ าบริ การนั้ นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คําสั ญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัด
กํากับเท่ านั้น
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่ านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําทีส่ ่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง และการถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
**ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดและเงือ่ นไขการเดินทางนีท้ ุกประการ และในกรณีมขี ้ อพิพาท ให้ ถือคําตัดสิ นของผู้จัดเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด

ข้ อมูลสํ าหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทางประเทศไทย ไม่ ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรียมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่ า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้ องมีหน้ าว่ างสํ าหรับประทับตราอย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม) เพือ่ ยืน่ ณ ด่ านตรวจ
คนเข้ าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์ สายการบินหรือด่ านตรวจคนเข้ าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
3. ค่ าวีซ่าสํ าหรับพาสปอร์ ตต่ างด้ าว กรุ ณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ ต (2) ใบประจําตัวคนต่ างด้ าว (3) ใบสํ าคัญถิ่นที่อยู่ (4) สํ าเนา
ทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) (5)รู ปถ่ ายสี 2 นิว้ ท่ านละ1รูป
ผู้จัดจะเป็ นผู้ดําเนินการยืน่ วีซ่าให้ ท่าน โดยท่ านจ่ ายค่ าบริการต่ างหาก (สํ าหรับหนังสื อเดินทางต่ างด้ าวผู้เป็ นเจ้ าของหนังสื อเดินทางจะต้ องทํา
เรื่องแจ้ ง เข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า) สิ ทธิ์การออกวีซ่าขึน้ อยู่กบั สถานทูตเท่ านั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการ
จองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีทมี่ ไิ ด้ ส่งหน้ าสํ าเนาหนังสื อเดินทาง (พร้ อมทั้งหน้ าเปลีย่ นชื่อนามสกุล ถ้ ามี) ให้ กบั ทางผู้จัด
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