กาหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2562 – ปี ใหม่ 2563

(พักซู วอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขาไป
ขากลับ

LJ 004
LJ 003

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

22.25 – 05.40+1
17.10 – 21.10

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ ……
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

22.25 น. เดินทางสู่

วันทีส่ อง

เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

อินชอน - เกาหลีใต้ – พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70%
เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีทีพ่ ลาดไม่ได้ – พาท่านสนุ กเต็ม

อิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซู วอน 1 คืน
05.40+1 น. ถึงสนามบิน นานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับ
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นําท่านเดินทางไปยัง เมืองพาจู พาท่านไปช้ อปปิ้ งอย่างจุใจที่ พาจู เอาท์เล็ท (Paju Premium
Outlet) เป็ น Outlet Mall ที่มีร้านค้ า มากกว่า 165 ร้ านค้ า และมีสนิ ค้ าแบรนด์ เนมลดราคาสูงสุดถึง
70% อาทิเช่น Adidas, Michael Kors, Mcm, Louis, Coach, Marc Jacobs, Nike, Fossil, G-Shock,
Calvin Klein, Galaxy, Tumi, Lacoste ฯลฯ อิสระให้ ทา่ นเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย

จากนั้น นําท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ เกาะยอดฮิตที่ ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คของ
เกาหลีทีพ่ ลาดไม่ได้ อีกทั้งเป็ นเกาะชื่อดังที่ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทํา ซีรีย์เกาหลี ชื่อดัง เพลงรักในสายลม
หนาว หรือ “Winter Love Song จากนั้นนําท่านขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้ เวลาเพียง 5
นาที เมื่อท่านล่องเรือข้ ามฟาก ท่านจะได้ ชมวิวสวยๆรอบๆแม่นาํ้ และ เมื่อเข้ าไปด้ านในเกาะท่านต้ อง
อดใจไม่ได้ ท่อี ยากจะถ่ายรูปตลอดทางเดิน เพราะภายในเกาะตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อต้ อนรับ
นักท่องเที่ยว หากว่าหิมะตก “ ท่านจะได้ชมภาพบรรยากาศทีง่ ดงามของเกาะนามิเต็มไปด้วยหิมะ
ที่ ขาวโพลนปกคลุมทัว่ ทัง้ เกาะ” จากนั้นนําท่านไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะ “ทิวต้นสน และรูป

ปั้ นพระเอกนางเอกซีรียเ์ กาหลีชื่อดัง Winter Love song “ใครทีม่ ายังเกาะนามิแล้วไม่ได้เช็คอินทีน่ ี่
ถือว่ามาไม่ถึง” จากนั้นอิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย...

นอกจากนี้..ภายในเกาะนามิยังมีของอร่อยๆ ให้ ทา่ นเลือกทานคลายหนาว อาทิ ร้ านซาลาเปาถั่วแดง ร้ าน

แพนเค้ ก ร้ านไส้ กรอก ร้ านมันเผาร้ อนๆ หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop จากนั้น
ได้ เวลานัดหมาย นําท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคั คาลบี ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley
หรือระดับเทียบเท่า นําท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วย เนินสกีสาํ หรับ
ผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสําหรับผู้ท่เี ล่นชํานาญแล้ ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การ
เล่นสกี อาทิ ชุดสกี รองเท้าสกี ไม้โพล ราคาประมาณ 50,000 วอน) ให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกี
อย่างเต็มที่ สาหรับท่านทีไ่ ม่เล่นสกี หรือ สโนว์สเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือหาเครื่องดื่ม
ร้ อนๆ หรือของว่างทานตามร้ านค้ าในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย..

หมายเหตุ : ลานสกีจะเปิ ดให้บริการ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ทางบริษทั ฯไม่สามารถกาหนดได้
กรณีลานสกียงั ไม่เปิ ด บริษทั ฯขอนาท่านไป ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk) ที่ต้งั อยู่ริม
ทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ ท่านจะได้ สัมผัสความตื่นเต้ นจาก การเดินบนสะพานกระจกแก้ ว ที่มีความยาวกว่า 156 เมตร
ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอนกลางคืนเราก็จะเห็น
แสงไฟสปอร์ตไลท์ท่สี าดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบ

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (2)

ทีพ่ กั CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีส่ าม

ชิมสตอเบอรี่ลกู โตๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก
EVERLAND (เล่นไม่จากัดรอบ) – ช้อปปิ้ งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้ ง
ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บาง
ลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลย ให้ ทา่ นได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร้
สารพิษ ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ ทา่ นสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย....

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

(เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลีตน้ ตารับ) (4)

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กบั เครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จากัด
รอบ) เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ น่ังกระเช้ าลิฟท์
เพื่อลงไปยังหุบเขาด้ านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ T-Express (รถไฟรางไม้ ) เครือ่ งเล่นทีเ่ ป็ น
ไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยทีเดียว!! รถไฟเหาะ ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน และ
ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ ทา่ นได้ ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ

ไฮไลท์ทหี่ า้ มพลาด !! ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้าตาล ทีแ่ สนรูส้ ามารถทาตามคาสัง่ ของ
เจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้ขนม ทัง้ เดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่าน
จะได้ พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้ าป่ า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ

นอกจากนี้ภายใน สวนสนุก ยังมีร้านค้ า อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านพิซซ่า ร้ านเสื้อผ้ า และร้ านขายของ
ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ สําหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้ ยังมี
LINE FRIEND STORE มีสนิ ค้ า น่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ ทา่ นเลือกซื้อมากมาย จากนั้นนํา
ท่านไปช้ อปปิ้ ง เครือ่ งสาอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET เครื่องสําอางยอดนิยม เช่น สเต็มเซลล์
หน้ าเด็ก หน้ ากาก LED ลด กระ ฝ้ า จุดด่างดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนํา้
แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่
มีขายในไทย

คา่
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)

รับประทาน

จากนั้น นํา ท่านไป ช้ อปปิ้ งต่อ ที่ ตลาดฮงแด แหล่ง รวมสินค้ าแฟชั่น สําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กบั มหาวิทยา ลัยฮงอิก
หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไป ด้ วยร้ านค้ า 2 ข้ างทาง เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้า
แว่นตา กระเป๋ า รวมไปถึงร้ านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร ร้ านกาแฟให้ ทา่ นเลือกทาน

ทีพ่ กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีส่ ี่

น้ ามันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้

งเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ ณ
ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับความนิยมมากในตอนนี้
สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็ น
ทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของกรุงโซล หน้ าพระราชวังจะมีทหารเวร
ยามผลัดเปลี่ยนยืนประจําการ ซึ่งเป็ นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ ถ่ายรูป
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่สี ดุ ใน
กรุงโซล สร้ างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระ
เจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ในช่วงฤดูหนาว
พระราชวังแห่งนี้จะปกคลุมไปด้ วยหิมะขาว
โพลนสวยงาม จนต้ องเก็บภาพความ
ประทับไว้ เลยทีเดียว จากนั้น นําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตน ามู ” ชาวเกาหลีนิยมนําม า
รับประทาน เพื่อช่วยป้ องกันโรคตับแข็งไม่ ให้ ถูกทําลายจากการดื่ มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ส ารตกค้ างจาก
อาหารและยา

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เมนู ไก่ตุน๋ โสม (7)

จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ ทา่ นได้ ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน
อร่อย พร้ อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบ
หนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น
นําท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
“คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้ าว โดย วิธีการทา จะห่อเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วหั่นเป็ นชิ้นพอดีคาํ
จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี ) สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา, กระเป๋ า,
นํา้ หอม เครือ่ งสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋ าแบ
รนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL ช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย ยังไม่พอนําท่านไป ช้ อปปิ้ งต่อ
กั
น
ที่

“

ตลาดทีฮ่ อตทีส่ ุด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะ พบกับ
สินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas
และรองเท้าทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้ อปปิ้ ง เครื่องสําอาง เกาหลี ETUDE , THE
FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อมากมาย ที่สาํ คัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food
Street อีกด้ วย เพราะนอกจากสินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องดื่ม ขนมหวาน
ไอศกรีม หลากหลายร้ านให้ ทา่ นเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด นํา้ ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู
ทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีร้ ุง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

คา่ *** อิสระอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ***
ทีพ่ กั

วันทีห่ า้

เช้า

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รกั
ซื้ อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ
นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
จากนั้น หากมีเวลา จะนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค
โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอย
นี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
จากนั้น นําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นําท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who
Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ รื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล อิสระให้ท่านชม
วิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ ามาคล้ องกุญแจ
คู่รักที่น้ ี “จะทาให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู โอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่
ชิ้ นพอดีคา และเนื้ อหมู สไลด์ทีผ่ ่านการหมักด้วยเครือ่ งปรุงสูตรต้นตารับจนเข้ากัน (9)
จากนั้นนําท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้ าวพอง
รสชาติต่างๆ เหล้ าโซจู หรือมาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลี
ชื่อดัง ฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....
17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน
21.10 น.

JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ น
วันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี



ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบิน สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง
ธันวาคม 62

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ ม
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 03 - 07 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 62

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 62

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 11- 15 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 62

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 62

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 62

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 62

19,999

19,999

19,999

6,000

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 62

20,999

20,999

20,999

6,000

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 62

21,999

21,999

21,999

6,000

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

6,000

วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63

25,999

25,999

25,999

6,000

วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63

24,999

24,999

24,999

6,000

วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63

22,999

22,999

22,999

6,000

วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63

20,999

20,999

20,999

6,000

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท **
*** ราคาจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่ องบิน ราคา 8,900 บาท ***

** ข้อควรทราบ **
1. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน
หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
3.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใด
สนใจสามารถซื้ อได้....แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์
ทั้งสิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ

ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

6.

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้ 10 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปสาหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้ าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่
ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
4.

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

