รห ัสโปรแกรม : 16653

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

หนาวนี้ ที่เกาหลี สัมผัสหิ มะ ตะลุยหิ มะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โปรแกรม H e l l o SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ที่พกั
รถโคช
อาหาร

ธันวาคม 62 -มีนาคม63

สายการบิน

BUDGET AIRLINE

ราคาเริ่ ม (บาท) 14,900
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ

ระดับ 3 ดาวเกาหลี จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองอินชอน หรื อ #เคียงกีโด หรื อ #กรุ งโซล
บริ การด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็ นไปตามจานวนของผูโ้ ดยสาร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ เมนูจดั หลากหลายไม่ซ้ ากัน #ไก่ต๋ นุ โสม #ทัคคาลบี

#หมูยา่ งคาลบี้ไม่อ้ นั #บาร์บีคิวหมูไฟ #หม้อไฟชาบู #BBQบุฟเฟ่ ต์ไม่อ้ นั

ฟรี ! นำ้ แร่ บนรถวันละ1 ขวด

วันแรก (-)
สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สวนกรี นเฮาส์สตรอว์เบอร์ รี่ – ฟรี ! บัตรเล่น
วันที่สอง (-.L.D) เครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ร่ วมฉลองหน้าหนาว เล่นสโนว์สเลด นัง่ สโนว์บสั เตอร์ สวนสัตว์เปิ ด
ชมขบวนพาเหรด ต้นคริ สต์มาสยักษ์ มัลติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์ แถมชุดใหญ่พไุ ฟ...ไฟกระพริ บ เป็ นต้น
วันที่สาม เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ ที่ สกีรีสอร์ ท #SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK (หรื อ One Mout Snow Park) - ย้อนรอย
(B.L.D) ละครเกาะดังในหมู่นกั ท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “ – กรุ งโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่
943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!
วันที่สี่
กรุ งโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – เรี ยนรู ้ วฒั นธรรมการทากิ มจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะ
(B.L.-)
ถ่ายภาพ – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บา้ นพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – ดิวตี้ฟรี – เมียงดอง
วันที่หา้ กรุ งโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – วัดหลวงโซเกซา – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – พิพิธภัณฑ์
(B.L)
สาหร่ าย – แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ

Itinerary
โปรแกรม H e l l o SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ ม (บาท) 14,900
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ

เดินทาง ธันวาคม 62 -มีนาคม63
สายการบิน BUDGET AIRLINE
โปรแกรมท่องเที่ยว เล่นสกีก่อนใคร ! เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะที่ #SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK – เกาะดังในหมู่
นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “ – สวนกรี นเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – ฟรี ! บัตรเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ร่ วมฉลองหน้า
หนาว เล่นสโนว์สเลด นัง่ สโนว์บสั เตอร์ สวนสัตว์เปิ ด ชมขบวนพาเหรด ต้นคริ สต์มาสยักษ์ มัลติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์ แถมชุดใหญ่พไุ ฟ
...ไฟกระพริ บ เป็ นต้น – เดินเที่ยวพระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – วัดหลวงโชเกซา – หมู่บา้ นพื้นเมืองพูซอนฮันนกย่านสามฟ้า –
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทากิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ภูเขานัมซาน & หอคอย N สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – ย่านเมียงดอง
– ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter! – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย

สายการบิน

BKK-ICN
TW102
7C2204
7C2206
ZE512
ZE514

เวลาออก

เวลาถึง

ICN-BKK
TW101
7C2203
7C2205
ZE511
ZE513

เวลาออก

เวลาถึง

T’way (TW)
0125
0845
2005
0025+1
Jeju Air (7C)
0100
0825
1930
2345
Jeju Air (7C)
0205
0930
2035
0050+1
Eastar Jet (ZE)
2225
0620+1
1705
2125
Eastar Jet (ZE)
0240
1020
2225
0140+1
(ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้ อนุมัติที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด)

DAY วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
1

เช้า กลางวัน ค่า

เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ าก่ อนเครื่ องออก)

-

-

-

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข F
เช็คอินหมายเลข L
เช็คอินหมายเลข M

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

หมายเลข 3-4
หมายเลข 5-6
หมายเลข 6-7

การอนุญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุ ญาตให้เดินทางออก
จากประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารเครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

ข้อแนะนา
 หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
 ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
 เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่ องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัว
ท่านเอง เพื่อป้ องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
 กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยน
เป็ นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

 สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
 นาเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ
jetlag หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ ทาให้นอนหลับ
ไม่ดื่มสุราหรื อของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ)

DAY วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองเคียงกีโด
2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.

เช้า กลางวัน

ค่า

-

x

x

ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร ของกิน เครื่ องดื่ม ขนมคบเคีย้ ว บนเครื่ องบิน
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วย
สะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสู ง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวของวันนี้ เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลง

ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับ
คณะทัวร์ ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้

อาหารกลางวัน

เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี
หลังอาหารกลางวัน

สวนกรี นเฮาส์ สตรอว์ เบอร์ รี่ พาไปชมสวนกรี นเฮาส์สตรอว์เบอร์ รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู ้วา่ ชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก
อย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรู ป เก็บชิมสตรอเบอร์ รี่ทานเป็ นที่ระลึก (วันเวลาเปิ ด-ปิ ด ขึน้ อยู่กับฤดูกาล
การเปิ ดของสวน จานวนเก็บขึน้ อยู่กับผลิตผลในแต่ ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้ าของสวน ไม่ สามารถนาออกมารั บประทานภายนอกไร่ ได้ )

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เที่ยวเอเวอร์ แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุ บเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ
Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่วา่ จะเป็ นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก ของ
หมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ ครั้งแรกของโลก ! เปิ ด
โลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่

ระลึก ฤดูหนาว (ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึ งปลายกุมภาพันธ์) ร่ วมฉลองเทศกาลหิมะสนุ กแบบไม่ ร้ ู ลืมกับการเล่นสโนว์สเลด
แบบไม่ จากัดรอบหรื อท่านใดอยาก ประลองความท้าทายกับการนัง่ สโนว์บสั เตอร์ ก็ไม่วา่ กัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก
อาหารค่า

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก
หลังจบรายการท่องเที่ยว
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม

Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul

Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

DAY วันทีส่ าม เกาะนามิ – สกีรีสอร์ ท - กรุงโซล
3

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

x

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ดื่มด่ากับบรรยากาศสกีรีสอร์ ท

อิสระเล่นสกีสโนว์

#SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิ มะที่กว้างใหญ่ และเนิ นเล่นสกี

ระดับต่างๆ กระเช้าลิฟท์ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่ (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี)
2) กระเช้าลิฟสาหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่ งวัน ประมาณ 55-60,000 วอนต่อท่าน
เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรี ยม ถุงมือสกี แว่นกันแดดหรื อแว่นกันหิ มะ ชุดเสื้ อผ้าสกี หรื อเสื้ อแจ๊คเก็ตกันน้ า (ผ้าร่ ม)+กางเกงรัดรู ป
ขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริ ง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ
หากท่านใดไม่เน้นการเล่นสกีเป็ นหลัก แต่เน้นชิลถ่ายรู ป ชมวิว
ก็สามารถไปยังลานสาหรับกระดานหิ มะ ที่เรี ยกกันว่า “ สโนสเลด “ ค่าใช้จ่ายประมาณ 12-15,000 วอนต่อท่าน
หมายเหตุ.... ปริ มาณของหิ มะและการเปิ ดให้ บริ การของลานสกี ขึน้ อยู่กับความเอื อ้ อานวยของอากาศหากไม่ มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิ ด
ให้ บริ การ โดย ขอปรั บเปลี่ยน เป็ น โลกแห่ งลานน้าแข็งเล่ นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount ท่านสามารถซื้ อบัตรเข้าสู่ โลก
แห่งสวนหิ มะและสวนน้ าแข็ง " Snow Park " ในร่ มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะนี้ โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่ องเล่นสุ ด
น่ารักบนลานน้ าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์ รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็ นต้น หรื อ เข้าสู่ โลกของหิ มะที่ อุณหภูมิติลบ -2 องศา
เซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลดบนลานหิ มะ (มีการจากัดอายุ) หรื อสนุกกับการตัดหิ มะเล่นกันแบบลืมอายุกนั ( ค่ าบัตรเข้ า Snow Park 15,000
วอน ค่ าถุงมือ 2,000วอน ค่ าเช่ าเสื ้อแจ็คเก็ตสกี 5,000วอน ค่ าสุนัขฮั กกีล้ ากเลื่อน Dog Sledge บนลานนา้ แข็งสาหรั บเด็ก 9,000วอน ไม่ รวมไว้
ในค่ าทัวร์ ฝากไกด์ ช่วยซื ้อได้ ) บริ เวณเดียวกัน เป็ นที่ต้ งั ของ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden เป็ นต้น

อาหารกลางวัน

ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน
หลังอาหารกลางวัน

เกาะนามิ (Nami) นั่งเรื อเฟอร์ รี่ที่ท่าเรื อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่ โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่หนุ่ มสาว ครอบครัว
เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คา
ราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้าเพื่อสุ ขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ง
เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สตั ว์ต่างๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้เวลาสมควร นัง่ เรื อกลับมายังฝั่ง

ได้เวลาสมควร

เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล
เพื่อนที่ดีในการดาเนิ นชีวิต ! #ศู นย์ ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู ง
เหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรค
ตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
ย่ านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ ทีมน่ารักต่างๆ ของวัยรุ่ นชาวโสม มีสินค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ แบรนด์เกาหลี, รองเท้า,
กระเป๋ า, เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, งานศิลป์ , ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กาลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครั้งยังมีบรรดาศิลปิ นเพือ่
ชี วิตเปิ ดแสดงดนตรี ย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็ นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ ายรู ปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้ งไปไกลถึ ง

อังกฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์ แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ ถึงย่ านฮงแดเลย ตัวร้านจะมีท้ งั หมด 4
ชั้น มีมุมถ่ายรู ปเก๋ ๆ และพร็ อพต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นชุดคลุม หรื อ ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิ ทธิ์ ใครเคยวาดฝันไว้วา่ อยากอยูบ่ า้ นไหน
ก็เลื อกใส่ ได้ตามใจชอบ (ค่ าขนม เบเกอร์ รี่ เครื่ องดื่ ม เริ่ มที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ ้น ไป) บริ เวณไม่ ไกลกันนัก ยังเป็ นที่ ต้ งั ของ 3

พิพิธภัณฑ์สนุก

TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM, LOVE MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา รู ปแบบ AR Museum โดย

ท่านจะได้สนุ กสนานกับแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ

พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็ง

ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ ! ลองนึ กถึงความรู ้สึกเมื่ อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ ทุกอย่างทาจากน้ าแข็งภายใต้
อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ! พิพิธภัณฑ์แห่งรัก ที่นาเสนอเรื่ องราวของความรักและเพศในรู ปแบบศิลปะ (ผูท้ ี่อายุต่ากว่า 20 ปี ไม่สามารถเข้าชมได้)
(ค่ าเข้ าชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ ได้ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ ฝากไกด์ ช่วยซื ้อได้ )

อาหารค่า

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนูบาร์ บีคิวปิ้ งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว
หลังจบรายการท่องเที่ยว
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม

Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul

Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo

DAY
4

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า
เช้า กลางวัน ค่า

วันทีส่ ี่ กรุ งโซล

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

#ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่ องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซื้ อคอสเมติกหลากยีห
่ อ้ คุณภาพที่ผหู ้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาว ล้วน

ให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ

ศู นย์ น้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลใน
เลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7
ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่ วิจยั
จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง

ครบสู ตร....เรียนรู้ วฒ
ั นธรรมการทากิมจังหรื อร่ วมการทากิมจิและประสบการณ์ การแต่ งกายชุ ดฮันบก (Gimji Making & Wearing
Hanbok Experience Course) กิมจิจดั ว่าเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะสาหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็วา่ ได้ คู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็ นอาหาร
ประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และเทคนิ คการทากิมจิร่วมกัน
กับเพื่อนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ ไก๋
กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็ นเครื่ องแต่งกายประจาชาติ
เกาหลีที่ที่สวมใส่ ในชีวิตประจาวันเป็ นเวลาพันปี มาแล้ว ก่อนที่วฒั นธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี แต่ในปั จจุบนั ชุด
ประจาชาติฮนั บก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปี ใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

อาหารกลางวัน

เมนูหมูไฟหรื อบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ
หลังอาหารกลางวัน

เยี่ยมชมพระราชวังชั งดก -สมบัติแห่ งชาติที่ถูกจดทะเบี ยนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็ นพระราชวังแบบอย่างทาง
สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่ สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปี ที่ ผ่านมา โดยเฉพาะกษัตริ ยโ์ กจอง ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยูท่ ี่พระราชวังแห่งนี้
จนสิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่ อนของเจ้ าชายรั ชทายาทในสมัยราชวงศ์ โซซอน ซึ่ งไม่ ได้ รวมไว้ ในค่ าทั วร์ ด้ วย
ข้ อจากัดของเวลาท่ องเที่ ยว และ การสารองรอบเข้ า ) (ในวันจันทร์ ซึ่ งเป็ นวัน หยุดประจ าสัปดาห์ ของพระราชวัง ขอปรั บเปลี่ ยนไปเป็ น
พระราชวังเคียงบก หรื อ พระราชวังอื่นๆนั่งรถผ่านถนนสายสาคัญที่ มีการเปิ ดปิ ดเป็ นเวลา-สถานที่ ต้ งั ทาเนี ยบและบลูเฮาท์หรื อบ้านประจา
ตาแหน่งประธานาธิบดี

หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก ย่ านสามฟ้ า ถนนเก๋ ไก๋ ซัมซองดองกิล พาท่านเดิ นย้อนเวลากลับไปยังบริ เวณที่ ต้ งั ของบ้านชนชั้นยาง
บางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยังเป็ นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุ งโซลอนุรักษ์ไว้ โดยเราจะเรี ยกว่า “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok
Village “ ย่านที่บา้ นสไตล์ฮนั นกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรื อ ผูอ้ นุรักษ์นิยม หรื อ เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอายความเก่าแก่
ใกล้กนั ยังเป็ นย่านสามฟ้า (ภูเขา น้ า และคน) คือ ถนนซัมซองดองกิล ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชองที่เต็ม
ไปด้วยต้นไม้และความร่ มรื่ น ตลอดสองฝั่ งถนน รวมถึ งในตรอกซอกซอยนั้น มีการออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมที่ เก๋ ไก๋ เรี ยงรายตลอดถนน
ตลอดจนรู ้สึกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหว่างตะวันตกและตะวันออกผ่านร้านค้าต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ ร้านอาหาร ร้าน
คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์ ร้านCreative ร้านสิ นค้าแฟชัน่ งานดีไซน์ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทั้ง
ศูนย์วฒั นธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็ นฮันนกและโมเดิร์น

ดิวตีฟ้ รี (ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีลอ๊ ตเต้หรื อชิน
เซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิ ยมที่ชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญี่ปุ่น อิสระเต็มอิม่ #เมียงดอง " ถนนแฟชั่ นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า "
ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้าน
รองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม ปั จจุบนั ยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food
Truck ที่กาลังเป็ นที่นิยมสาหรับคนรุ่ นใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นของคาว ของหวาน หลากรู ปแบบ ให้เราเลือกตัดสิ นเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ

*อิสระอาหารค่า ณ ย่านช้อปปิ้ งเมียงดง เพื่อความคุม้ ค่าในการช้อปปิ้ ง*
หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลับที่พกั
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วันที่ห้า กรุ งโซล – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุ งเทพฯ

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

ศู นย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มี
คุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่ งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ
เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิภาพทาง เพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง

นมัสการวัดหลวงทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของประเทศ #วัดโซเกซา เป็ นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี
วัดศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปี จันทรคติ โดยพุทธศนิกชนทัว่ เกาหลีและทัว่ โลกจะร่ วมตัว
และจัดเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรู ปดอกบัว ภายในโบสถ์กลางจะเป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรื อองค์พระศักยมุนีท้ งั สาม
โลก พระช๊อกโกแล๊ต (พระที่ชาวเกาหลีเชื่อเรื่ อการขอพรลูก) พระบรมสารี ริกาธาตุ ต้นสนที่นามาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี ใกล้ ๆ กับ
วัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

อาหารกลางวัน

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

พาท่ านขึน้ ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน
17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล สถานที่ ละครหนังเกาหลีหรื อหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน
(ความเชื่อ: เตรี ยมแม่กญ
ุ แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคูร่ ัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป
คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่ จุดชมวิวบนหอคอย ไม่ รวม
ไว้ ในค่ าทัวร์ )
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย สถานที่ที่จดั แสดงขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็ นสาหร่ ายกินได้ในรู ปแบบ
ต่างๆ ให้เรารับประทานได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถชิมและเลือกซื้ อสาหร่ ายกลับไปเป็ นของฝากของทานเล่นได้ โดยมีรสต่างๆ อย่างเช่น รส
คาลบี รสธรรมชาติ รสดั้งเดิม รสน้ ามันมะกอก รสกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ
แวะซื้อของฝากติดไม้ ติดมือทีศ่ ูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื้ อของฝากติ ด ไม้ติ ดมื อที่ ศู นย์รวมของ
พื้นเมื อง (ละลายเงิ นวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่ อยต่างๆ ซี เรี ยลช็อคโก กาแฟ กระดู กม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม
เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า ของที่
ระลึก เป็ นต้น

เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร ของกิน เครื่ องดื่ม ขนมคบเคีย้ ว บนเครื่ องบิน
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

ค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ ยนได้ โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคื นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุ กกรณี
เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน
การกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิ เสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ ยวบาง
รายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่มำของภำพดีดจี ำกกำรท่ องเที่ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้ เพื่อประกอบควำมเข้ ำใจ

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ หรื อไก่บาร์ บีคิวผัด
ซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน นาไก่บาร์บีคิว ตกหรื อข้าวเหนี ยวปั้ น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลง
ผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่ อกับผัดกาดเขียวเกาหลี
เมื่ อทานไประยะหนึ่ ง จะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิ ดอาหารชนิ ด
ใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบีที่ท้ งั หอมและน่าทาน เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง

เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุ ก้ ี หม้อไฟ โดยนาเนื้ อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ ดเกาหลี วุน้ เส้น
หรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยว ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ เสริ ฟพร้อมน้ าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่ องเคียงต่างๆ

เมนูหมูย่างคาลบี เสริ ฟไม่อ้ นั ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก
มีรสชาติออกหวาน นุ่ มและกลมกล่อม นาเนื้ อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมัก ปิ้ งย่างบนกะทะ และตัดเป็ นชิ้น
พอคา ห่ อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี )
ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนูบาร์ บีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี กินไม่อ้ นั ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ กับหลากหลาย
สไตล์ของเนื้อหมู ไม่วา่ จะเป็ นแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน เพิ่มเติมบริ การเนื้อวัว เนื้อ
ไก่ ไส้ก รอก แฮม เห็ ด อี ก ทั้ง ข้า วสวยหุ ง น้ าซุ ป สาหร่ า ยมิ ย กกุก สลัด กิ ม จิ ใบผักกาดเขี ย วซัง ซู
เครื่ องปรุ งน้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ของทานเล่น เช่น ข้าวเหนี ยวต๊อกโป๊ ะกี้ ของ
หวาน และ เครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลองกัน

เมนู บาร์ บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ เสริ ฟเป็ นชุ ดกะทะ สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็ นอาหารดั้งเดิ มของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้ อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนามา
ปรุ งจะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่า
และเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อม
ข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โซซอน เชื่ อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อมเครื่ อง
เคียงคู่โต๊ะ เช่น กักตุกีหรื อหัวไช่เท้าหมักดอง หรื อ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็ นต้น

Price & Conditions
ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรื อผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)
โปรแกรม H e l l o SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง

ธันวาคม 62 -มีนาคม 63

สายการบิน

BUDGET AIRLINE

ราคาเริ่ ม (บาท) 14,900
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ

 เดินทางขั้นต่าปกติ 25 ท่านผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ )
 หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหวั หน้าทัวร์และอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที 08.08.19
 สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก
หรื อที่นงั่ สาหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็ก
ทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ายา เข็มฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความ
ยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้งั ครรภ์และกากับวันที่ไม่เกินสามสิ บ (30) วัน
นับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้ งั แต่สปั ดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3 วัน
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ ต (2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว (3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (4) สาเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รู ปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รู 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 ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั

Departure กุมภาพันธ์ 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์

วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ราคา/ท่ าน(บาท) ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ
มีนาคม 20
26 กุมภาพันธ์ 20 01
16,900
4,900
มีนาคม 20
27 กุมภาพันธ์ 20 02
16,900
4,900
มีนาคม 20
28 กุมภาพันธ์ 20 03
16,900
4,900

Departure มีนาคม 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันอังคาร
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอังคาร
วันศุกร์
วันอังคาร
วันพฤหัส

วันออกเดินทาง
03 มีนาคม
06 มีนาคม
07 มีนาคม
10 มีนาคม
13 มีนาคม
17 มีนาคม
19 มีนาคม

20
20
20
20
20
20
20

วันเดินทางกลับ
มีนาคม
07
มีนาคม
10
มีนาคม
11
มีนาคม
14
มีนาคม
17
มีนาคม
21
มีนาคม
23

20
20
20
20
20
20
20

ราคา/ท่ าน(บาท) ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ
15,900
4,900
15,900
4,900
15,900
4,900
15,900
4,900
15,900
4,900
15,900
4,900
15,900
4,900

ตามรายการ: ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – อินชอน – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตัว๋
อัตรา
ค่ าบริการ เครื่ องบิน ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยวตาม
รายการ + สายการบินจากัดน้าหนักเพียงท่ านละ 15 กก. (ขึ้นอยูก่ บั นโยบายสายการบิน ไม่เกินจานวน 1-2 ชิ้น) และถือ
รวม
ขึน้ เครื่ องได้ อีกท่ านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ าสะพาย) + ประกันอุบตั ิเหตุตาม
กรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงิ นประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50%
อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย)
ตัว๋ เครื่ องบินและค่ าทัวร์ ทชี่ าระแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สำมำรถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ เปลี่ยนวันเดินทางไปหรื อกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง อัพเกรดที่นงั่ คืนค่าบัตรโดยสาร
และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ไม่มีระบบ คืนเงิ นบางส่ 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 ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมทีพ่ กั ที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยูใ่ นใจกลางเมือง)
ปกติผจู ้ ดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทาง
รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่

ราคา
ค่ าบริกา
รไม่ รวม

เหมื อนกัน ห้องพักเดี่ ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตี ยงเล็กมาตราฐาน 2 เตี ยง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด
กะทัดรัด มีหรื อไม่มีอ่างอาบน้ า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี อยูใ่ นห้องพักจะมี 1 หรื อ 2 ขวด ส่ วนน้ าแร่ ยี่ห้อและมินิ
บาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริ การกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ นานาชาติ
เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม
เมนู อาหารทัวร์ โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้ อวัวเพื่อส่ วนรวม จะบริ การเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุ ขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสม เกาหลีมีวฒั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่ งจะนิ ยมอาหารชนิ ดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบแบ่งปั น
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่ องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครื่ องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้า
ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริ การ หรื อ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มีขอ้ จากัดทางด้านอาหารหรื อศาสนา ท่าน
อาจต้องชาระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุ ณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิ ร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ ปให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิ ร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กับ สถานการณ์ เช่ น เวลาออกหรื อ เวลาถึ งของเที่ ย วบิ น แต่ล ะสายการบิ น การจารจรบนท้อ งถนน วัน เวลาเปิ ดปิ ดของ
ร้านอาหาร หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสาย
การบิ นเรี ยกที่ นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิ น ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่ นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีวา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมัน่ ว่าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถ โดย
ลูกค้าจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าซักรี ด ค่า
สัมภาระที่เกินชิ้นหรื อน้ าหนักเกินสายการบินกาหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรื อต่างชาติ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***

เงื่อนไข
ในการ
จอง

ปกติมัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน

โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1 วันนับจากวันที่ทาการ
จองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

ช่ วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญ
ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรื อ เทีย่ วบินเหมาลา มัดจาท่ านละ 10,000 บาทต่ อท่ าน
โดยต้องดาเนิ นการโอนเงินภายใน 1 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิ น และ ชาระส่ วนที่เหลื อ
ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หำกไม่ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ ลกู ค้ ำท่ ำนอื่นที่รออยู่ การ

การ
ยกเลิก
การจอง

ชาระไม่ครบ ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั
มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์หรื ออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมัดจา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วัน
ฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริ การ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
(รำคำทัวร์ เป็ นกำรซื ้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์ เส้ นทำงเกำหลี จะไม่ มกี ำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ ำบริ กำร

ทั้งหมดไม่ ว่ำกรณี ใดใด) โดยเฉพำะช่ วงเทศกำล High Season หรื อ ฤดูกำลท่ องเที่ยวของเกำหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทาการของผูจ้ ดั
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรั บเงิ นค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน

สายการบินและตั๋วเครื่ องบิน
ในการสารองที่นั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองที่นั่ง ผูเ้ ดินทางต้องส่ งสาเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่ ง
รายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดย
เซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ทางผูจ้ ดั และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง

หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้
เที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบิ นล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุที่นั่ง ซื้ อแบบใช้ วิธี RANDOM คื อสุ่ มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น

การเช็คอินตั๋วเดินทางทีเ่ คาเตอร์ สายการบิน เงื่อนไข
 เคาน์เตอร์ เช็คอิ นจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชัว่ โมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเวลาออกเดิ นทาง (90) นาที
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องดาเนินการให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
 สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจาเป็ นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการเจ้ง
เข้าแจ้งออก หรื อ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
 กระทาการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิ น หรื อก่อให้เกิ ดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิ น หรื อดูหมิ่น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไม่วา่ โดยการกระทาหรื อโดยวาจา
 หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
 หากสายการบิ นเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดิ นทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่ เป็ นอันตรายอย่างเห็ นได้ชดั ในทาง
การแพทย์ และ/หรื อ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อนไขทางการแพทย์ของ
ท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

อุ่นใจเพิ่ม

เนื่ องจากการเดิ นทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบิ นที่มีต่อ

ผูโ้ ดยสารนั้นมี จากัด ดังนั้นจึ งแนะนาให้ ซื้ อประกันภัยการเดิ นทางและสุ ขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลื อกซื้ อความ
คุม้ ครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิ ดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่ องจากหากเกิดเหตุ
ดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
เพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่ อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก

แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 200 บาท
ฉุกเฉิน

รักษาพยาบาล+สุ ขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่ งศพ – ทีมแพทย์

แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 500 บาท

รักษาพยาบาล+สุ ขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุ กเฉิ น+ส่ งศพ – ทีมแพทย์
ฉุ กเฉิ น – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจานวนวันเดินทาง – กระเป๋ าเดินทางหายหรื อเสี ยหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ ง
มวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ ตหาย – ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วม

ทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิด
ค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่

















ละวันแล้ว 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 เพื่อหาข้อ ตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อ
สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตาม
รายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิ ดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถู กทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายใน
ทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ น
ต้น โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่
ให้บริการ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่
ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ น
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ัด
กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็น
ว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อ ไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่ วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คน
ไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัว
เสมอ และ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ
บินมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด

