เกาหลี Lovely Cool season
5 วัน 3 คืน (TG)

อินชอน เมืองซองโด G Tower สวนสาธารณะ Central Park-NC Cube Canal Walk
Hyundai Outlet หมู่บ้านเทพนิยายเจ้ าชายน้ อย Petite France อิสระเล่ นสกี ซูวอน
ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี Lotte World Tower (รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) สวนสนุกล๊ อตเต้ เวิล์ด

วันที่ 1
20.00 น.

กรุ งเทพฯ สนามบินอินชอน
คณะมาพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบินไทย)
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และหัวหน้ าทัวร์ พร้ อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
23.10 น.
นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรื อ เที่ยวบินที่ TG656
23.30-06.55 น. (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
06.05 น.

กลางวัน

บ่ าย

อินชอน เมืองซองโด G Tower สวนสาธารณะ Central Park-NC Cube Canal Walk Hyundai Outlet หมู่บ้าเทพ
นิยายเจ้ าชายน้ อย Petite France อิสระเล่ นสกี ซูวอน
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรั ฐเกาหลี เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นําท่านสูเ่ มื่องซองโด เป็ นเมืองใหม่ภายใต้ แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พื ้นที่สว่ นใหญ่ถมจากทะเลใกล้
อินชอน ห่างจากกรุงโซลเพียง 40กิโลเมตร นําท่านขึ ้นตึก GTower ชมวิวทัศนียภาพรอบๆพร้ อมให้ ท่านได้ ชมแผนผังเมืองใหม่
ซงโดที่ทนั สมัย จากนันนํ
้ าท่านสู่ สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซน
ธุรกิจเกิดใหม่ ที่สร้ างขึ ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลกเช่น แมนฮัตตัน เวนิช ซิดนีย์ ปารี ส นิวยอร์ ค และ
ดูไบ ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆครบครัน รวมทังกิ
้ จกรรมการพักผ่อนต่างๆที่น่าสนใจ บนเนื ้อที่มากกว่า 100 ไร่
จากนันให้
้ ทา่ นอิสระเดินเล่น ช้ อปปิ ง้ ชิมอาหารชิวๆ ที่ NC Cube Canal Walk จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ Hyundai Outlet
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย เมนู “ทัคคาลบี”้ ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็ นอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองชุนชอน โดยนําไก่บาบีคิว ต้ อก (ข้ าวเหนียวปั น้ เกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริ กเกาหลีในกระทะแบน วิธีการ
ทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยห่อกับผักกาดแก้ วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนําข้ าวสวย และสาหร่ ายแห้ งมาผัดรวมกับทักคาลบี
เพื่อให้ เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรื อข้ าวผัดพริ กไก่ที่ทงหอมน่
ั้
ารับประทาน เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง
ไ ก่
บาบีคิวผัดซอสเกาหลี
นําท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิ ยายเจ้ าชายน้ อย Petite France หมู่บ้านเทพนิยายเจ้ าชายน้ อย ซึ่งในช่วงหน้ าหนาวสถานที่
ท่องเที่ยวเอาท์ดอร์ หลายๆ ที่ ก็นิยมจัดแสดงไฟประดับสวยงามให้ ได้ ชมกัน รวมถึงที่หมู่บ้านเจ้ าชายน้ อย หรื อ Petite France
ด้ วยกับเทศกาล Little Prince Lighting Festival (ยังไม่ทราบกําหนดการที่แน่ชดั ) ซึ่งจะมาในธีมของเทพนิยาย ที่รับรองว่า
บรรยากาศจะสวยงามและชวนฝันมากๆ หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ที่ จังหวัดคยองกีโด จากนันนํ
้ าท่าน อิสระเล่ นสกี ให้ ทา่ นได้ อิสระ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้ างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้ าลิฟท์ เนินเขา
เล่นสโนสเลด ทางรี สอร์ ทยังมีหลากหลายบริ การอื่นๆ สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกี เช่น ร้ านอาหาร คอฟฟี่ ช้ อป ซุปเปอร์ มา
เก็ดไว้ บริ การ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้ า,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน
)
***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้ าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็ นการรบกวนผู้เล่นสกี หากต้ องการเข้ าชม
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วย “ชาบู ชาบู ”อาหารพื ้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงแต่
ั ้ สมัยมองโกเลีย
บุกคาบสมุทรเกาหลีลกั ษณะคล้ ายสุกี ้หม้ อไฟของญี่ปนุ่ โดยนําเครื่ องเคียงต่าง ๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ ง เบคอน
หมูที่จัดเตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้ สวยงามในหม้ อ เวลาทาน เติมนํา้ ซุปชาบูปรุ งรสแล้ วต้ มให้ เดือด แล้ วจึงนําอุด้งสดลงต้ ม
สามารถรับประทานเป็ นอุด้งร้ อน และ ทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน นํ ้าจิม้ ซีอิ ้วเกาหลีและเครื่ องเคียงนานาชนิดสุกี ้หม้ อไฟแบบ
เกาหลี
ที่พัก Prumir Suwon Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า, เมืองซูวอน

วันที่ 3
เช้ า

ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี Lotte World Tower (รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) สวนสนุกล๊ อตเต้ เวิลล์ ตลาดทงแดมุน
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ขอเชิญท่านลิ ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลีสดๆ พร้ อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้ พบกับวิถี
ชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอเบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนน่า
รับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ สง่ ออกของประเทศอีกด้ วย ชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื ้อสตรอเบอร์ รี่ได้ จากภายในไร่ได้ อีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วย “คาลบี”้ หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ
รู้ จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็ นส่วนที่อร่ อยที่สดุ ) ย่างบน
เตาถ่านแบบดังเดิ
้ มและตัดเป็ นชิน้ พอคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่นํ ้าจิม้ เต้ าเจียวและเครื่ องเคียงที่ชอบหรื อข้ าวสวย
ร้ อนตามที่ชอบ บริ การเครื่ องเคียงต่างๆ๑ซัมฮัก หมูยา่ งเกาหลี
นําท่านสู่ Lotte World Tower (Seoul Sky รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ) ตังอยู
้ ่ใจกลางกรุ งโซลเขตชัมซิล (Jamsil) นําท่านหอชมวิวSky
Seoul ของตึกLotte World Tower(ความสูงจากพื ้นดิน555เมตร)มาพร้ อมกับคอนเซปต์ “The Beauty and Pride of Korea"
ได้ รับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) จากนันนํ
้ าท่านสู่ สวนสนุ กล็อตเต้ เวิลด์ เป็ นสวนสนุกใน
ร่ มที่ใหญ่ที่สดุ ของเกาหลี ตังอยู
้ ่ในเขตซัมซิล (jamsil) ตอนใต้ ของกรุ งโซล มีแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น โรงแรมหรู ช็อปปิ ง้ มอลล์ขนาดใหญ่มีสินค้ าหลายหลายชนิดให้ เลือกสรรค์ คาสิโน โรง
ภาพยนตร์ Wedding Hall และที่สําคัญคือสวนสนุกในร่ ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้ งที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
ทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่ มจะมีลานไอซ์สเก็ต เครื่ องเล่นมากมาย เช่ น“The Adventure of Sinbad” “The
Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชว์ขบวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมี
ลานสเกตนํ ้าแข็งขนาดใหญ่ สําหรับสวนสนุกกลางแจ้ งก็มีเครื่ องเล่นน่าตื่นเต้ นให้ คนรักความท้ าทายไปลองเล่นกัน ที่พลาด
ไม่ได้ เด็ดขาดคือรถไฟเหาะ, ล่องแก่ง, Free Floor (Gyro Drop) แถมยังมีปราสาทสวยๆ เป็ นจุดถ่ายรู ปมากมายหมาะสําหรับ
คนรักการถ่ายรู ปไปเก็บภาพสวยๆกัน และภายในล็อตเต้ เวิลด์ยงั มี Lotte World Folk Museum เป็ นการจัดแสดงถึงวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องคนเกาหลีในสมัยอดีตอีกด้ วย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้ วย เมนู“บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวสไตล์ เกาหลี” บุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างต้ นตํารับอาหารเลื่อง
ชื่อของประเทศ ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ ทงั ้ เนื ้อวัว , หมู, ไก่,ปลาหมึก, และเครื่ องเคียงหลากหลายชนิด ,นํ ้าซุป, เส้ นอุ
ด้ ง พร้ อมด้ วยข้ าวสวย แบบไม่อนั ้ บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตลาดทงแดมุน แหล่งเสื ้อผ้ า
แฟชัน่ ชื่อดังของเกาหลี ทังขายส่
้
งและขายปลีก เปิ ดให้ ช๊อปกันถึงตี 5 นักช๊ อปห้ ามพลาดด้ วยประการทังปวง
้
ซึ่งท่านอาจโชคดี
ไปในช่วงเทศกาล Korea Grand Sale ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของเกาหลีจะมี เทศกาล SALE ใหญ่ๆ อยู่ 2 ครัง้ ต่อปี คือช่วงฤดู
หนาวและช่วงฤดูร้อน

กลางวัน

บ่ าย

คํ่า

***หมายเหตุปีนี ้กําหนดการยังไม่กําหนดแน่ชดั โดยประมาณการเทศกาลจะจัดขึ ้นช่วงตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ***
ที่พัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า, เมืองโซล

วันที่ 4 พระราชชางด๊ อกคุง ศูนย์ โสม ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี Cosmetic Shop Duty Free สวนลอยฟ้ าSeoullo 7017 ตลาดเมียงดง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํา ท่านสู่ พระราชวั ง ชางด็ อกกุ ง พระราชวัง หลวงวัง ที่สองที่ สร้ างต่อจากพระราชวัง คยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ น
พระราชวัง ที่ มี ค วามสํา คัญ อย่า งมากต่อ กษั ต ริ ย์ ห ลายๆ พระองค์ ใ นราชวงศ์ โ ชซอน ที่ มี สภาพดี แ ละสมบูร ณ์ ที่ สุด ใน 5
พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1997 จากนันนํ
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุ ง
ร่างกาย หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ ชม ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู
ของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็ นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อ
ของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบํารุงและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทรา
แดง เกาลัด เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดําและเกลือ จากนันนํ
้ าท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวม
เครื่ องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็ นต้ น จากนันนํ
้ าท่าน ช้
อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ห้าง Duty Free นําท่านสู่ สวนลอยฟ้ า Seoullo7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์ กแห่งใหม่กรุ งโซล
ถือเป็ นอีกหนึง่ สถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุ งทัศนียภาพรื อ้ สะพานบางจุดแล้ วปรับให้ เป็ นถนนลอยฟ้า
แถวบริ เวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้ กลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อนสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารมองเห็นวิว
ของหอคอยN Seoul Tower และวิวรอบๆได้ อย่างสวยงาม
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วย เมนู พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ภัตตาคารบุฟเฟ่ ต์พร้ อมขาปูยกั ษ์ และ
อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ เลือกรั บประทานได้ มากมายและเครื่ องดื่ม (ทังนี
้ ร้ ายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน
จากนันให้
้ ท่าน ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งรวม
เครื่ องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็ นต้ น
ที่พัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า, เมืองโซล

วันที่ 5 โซลทาวเวอร์ นํา้ มันสนเข็มแดง พลอยอะเมทิส Teddy Bear Museum ซุปเปอร์ มาเก๊ ต กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล นําท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได้ รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้ าหันไปยังทิศตรง
ข้ าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นํ ้าฮันกัง จากนันนํ
้ าท่านสู่ นํา้ มันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สทุ ธิ์ 100% ซึ่ง
สรรพคุณของนํ ้ามันสนเข็มแดงนันมี
้ ประโยชน์อย่างมากมาย ทังช่
้ วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้ นเลือด ลด
ระดับนํ ้าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้ างสารพิษหรื อดีท็
อกซ์เลือดให้ สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ กบั ร่ างกาย บํารุ งผิวพรรณให้ สดใสจาก
ภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง จากนันนํ
้ าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรื อ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเกาหลี ซึง่ ชาวโสมเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทําให้ มีโชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึ ้นกับชีวิต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “อันดงจิมดัก” Andong Jimdakไก่อบซีอิ๋วดําวุ้นเส้ นเมนูพื ้นเมือง
ดังเดิ
้ มของเมืองอันดงปั จจุบนั ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็ นที่ ถกู ปากถูกลิ ้นคนไทยเป็ นอย่างยิ่ง
บ่ าย
นําท่านสู่ Teddy Bear Museum ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตวั น้ อยๆกับพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี ้แบร์
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้ อปปิ ง้ ที่
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี ้ยว
ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
21.20 น.
นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้ จา่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ทิ ้งสิ ้น

หมายเหตุ

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสายการบิน
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้ องของ ยานพาหนะหรื อมีเหตุ
หนึง่ เหตุใดจนทําให้ ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรื อ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 10
ท่านขึ ้นไปจึงออกเดินทาง
** กรุ ณาส่ งมอบหนังสือเดินทางให้ บริษัทฯ ก่ อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง **

กําหนดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์
07-11/08-12/21-25/22-26/23-27ก.พ.61

เด็กอายุต่าํ
เด็กอายุต่าํ
ราคา
กว่ า 12 ปี พัก
กว่ า12ปี พัก
ผู้ใหญ่
กับผู้ใหญ่ 2
กับผู้ใหญ่ 1
(ห้ องละ2 ท่ าน)
ท่ าน มีเตียง
ท่ าน
เสริม

เด็กอายุ
ตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน ไม่ มี
เตียงเสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

26,900.-

26,900.-

25,900.-

24,900.-

6,900.-

27,900.-

27,900.-

26,900.-

25,900.-

6,900.-

กําหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์
14-18/15-19(ช่วงวันตรุษจีน)
28-04มี.ค.61 (ช่วงวันหยุดมาฆะบูชา)

ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 12 ,900 บาท/ท่ าน
ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไม่ รวมคอม
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริ ตเท่านันที
้ ่ผา่ นเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้ วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการ
ทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษัทผู้จดั คณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้ วยประมาณ 300 เหรี ยญสหรัฐ
หรื อประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ ด ) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa
Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้ องนําติดตัวไปด้ วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้
เจ้ าหน้ าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา
ป้า น้ า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้ วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าบัตรโดยสารชันทั
้ ศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษี นํ ้ามันไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
- ค่าที่พกั 3 คืน ห้ องละ 2 - 3 ท่าน
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้ าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ราคารวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- สัมภาระนํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
- วีซ่าเข้ าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้ าประเสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก
หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป
การสํารองที่น่ ัง
1. กรุณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ชําระทังหมดก่
้
อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
และข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรั บผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรั
้
ฐเกาหลีใต้ ไม่ มี
การคื น เงิน ทั ง้ หมดไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆทั ง้ สิ น้ ในกรณี เ จ็ บ ป่ วย จนไม่สามารถเดิ น ทางได้ จะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่
สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุ รกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั น้ ไม่ สนั บสนุ นให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดยผิด
กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลีใต้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่
เท่ า นั ้น ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งด้ ว ยตั ว ของท่ า นเอง ทางมั คคุ เ ทศก์ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วาม
ช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่
ท่านได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรั บสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริ ษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆทังสิ
้ ้น
11. บริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
และข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว

14. โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั
ทางบริ ษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ า งอิง ตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ร ะบุใ นรายการ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะ
ทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจาก
ประเทศเกาหลีอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่าเครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ า หรื อ
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทังสิ
้ ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นและถ้ าท่านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้ านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้ านนํ ้ามันสน, ศูนย์เครื่ องสําอาง และร้ านพลอยอะเมทิส ทางบริ ษัทจะ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี ้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษัทอีกครัง้ หากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000
บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ ายของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อ้ ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซือ้ แต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ ุเดินทางได้
รับทราบ
19. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิเช่นนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น

