รหัสโปรแกรม : 11287 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดิ นทำง เดือนมีนำคม 2562
วันแรกของกำรเดิ นทำง พบกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
20.30 - 22.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
Asiana Airline หรือเทียบเท่า(Korean Air // Thai Aiways) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน …K…. ใกล้ประตูทางเข้า
หมายเลข …6… โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรือ่ งของเอกสาร

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิ กชม http://bit.ly/2NMk5YE
ข้ อแนะนำ ถ้ ำต้ องกำรนำของเหลวขึ ้นเครื่องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้ องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วย ให้ นำถุงขึ ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำ
จำกสัตว์ไม่วำ่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญำต ให้ นำเข้ ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้ องเสียค่ำปรับ

23.55-02.35น.
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA
AIRLINE เทีย่ วบินที่ OZ742 // OZ 744 นับว่าเป็ นสายการบินทีม่ ฐี านอยู่ท่ี
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเป็ นหนึ่งในสองสายการบินหลักของเกาหลีใต้
เอเชียนาแอร์ไลน์เป็ นสมาชิกของ Star Alliance และถือว่าเป็ นสายการบิน
ระดับ 5 ดาวเลยทีเดียว (ขอสงวนสิทธิการเปลี
ย่ นแปลงสายการบินโดยมิตอ้ ง
์
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) *
น้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิน้
ขอสงวนสิทธิการเปลี
ย่ นแปลงสายการบิน เทีย่ วบิน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์

วันที่สองของกำรเดิ นทำง

เกำะนำมิ - ลำนสกี

07.00-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)

(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่

นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ
ซึง่ เคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีอกี หลายๆเรื่อง เกาะนามิมรี ปู ร่างเหมือนใบไม้ทล่ี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้า
ฮัน ให้อสิ ระท่านได้เดินเล่น ผ่านแนวต้นสนทีส่ งู เสียดฟ้ า แนวต้นเกาลัด หรือเลือกนังที
่ ม่ า้ นังริ
่ มฝั ง่ แม่น้าเพื่อ
ชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูสตั ว์น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด
แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอัน
สมควรนาท่านนังเรื
่ อกลับมายังฝั ง่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่1)
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทุกชนิ ด) ระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชม
บรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีทส่ี วยทีส่ ดุ เมื่อถึงสกีรสี อร์ทอิสระให้
ทุกท่านได้สมั ผัสหิมะและสถานทีท่ ง่ี ดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกและเล่นสกีซง่ึ ลานสกีแห่งนี้มคี วามท้าทาย
ให้ท่านได้สมั ผัสด้วยเนินหิมะทีม่ คี วามสูงไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตรขึน้ ไป และเป็ นทีก่ ล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์
ของนักสกีมอื ใหม่ แต่กม็ ที างวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้
ด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดู
หนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง ลานสกีจะเปิ ดให้บริการขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและปริมาณ
หิมะในขณะนัน้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที่2)

ทีพ่ กั

พาทุกท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั Oak Valley Ski Resort หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง

เช้า

ล๊อตเต้ โซล สกำย - สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ - ร้ำนสมุนไพร - ศูนย์รวมเครือ่ งสำอำงค์ ฮงแด ช็อปปิ้ งสตรีท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที่ 3)
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงโซล เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในเกาหลีและสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกมีทงั ้ หมด 123 ชัน้
ความสูงอยูท่ ป่ี ระมาณ 555 เมตร เรียกได้ว่าเป็ นแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky”
ซึง่ ได้ถูกบันทึกให้เป็ นหอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของ
โลก และจะเปิ ดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึง่ ตัง้ อยู่
บนชัน้ 117-123 ของตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโซลอย่าง “Lotte
World Tower” Seoul Sky นัน้ ได้ทาลาย 3 สถิตขิ อง
Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ชัน้ ลอยฟ้ า
ทีอ่ ยู่สงู ทีส่ ดุ ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ดุ ในโลก” ทีม่ คี วามเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ
“ระยะทางของลิฟต์ทย่ี าวทีส่ ดุ ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Beauty and Pride of
Korea" (ความงามและความภาคภูมใิ จของเกาหลี)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ท่ี
เขตชัมซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ ่มี ที งั ้ สวนสนุกในร่ม ซึง่
จัดได้ว่าเป็ นสวนสนุกในร่มทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก
เลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ทีส่ ร้างเป็ นเกาะอยู่
กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สัญลักษณ์ของ
สวนสนุกแห่งนี้ ก็คอื แรคคูนทีช่ อ่ื Lotty และ Lorry ทัง้ คู่เป็ น
แฟนกัน สวนสนุกแห่งนี้ มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ น 2 โซนใหญ่ๆ
คือ สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วน
ใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสาหรับเด็กเล็กบวกกับมีลาน
สเก็ตน้าแข็งไว้บริการพร้อมทัง้ ยังเชื่อมต่อกับ พิพธิ ภัณธ์พน้ื บ้านล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum)
ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียว
แบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทัง้ สีฤ่ ดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP
คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี ทีค่ นชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4)
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่ม
เหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วย
ให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช
สาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้า เครืองสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย
อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel
. ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
จากนัน้ พาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดงั ที่
กาลังเป็ นทีน่ ิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB
CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC
ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซือ้ อย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็ นของ
ฝากให้กบั คนใกล้ตวั ได้อกี ด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที่5)

ทีพ่ กั

Lucebridge Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง

เช้า

พระรำชวังถ็อกซูกงุ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี - ตลำดเมียงดง - ร้ำน
ละลำยเงิ นวอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ 6)
พาท่านเยีย่ มชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่ แปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยนื นาน
และมังคง
่ ทีไ่ ด้รบั การพระราชทานชื่อจากกษัตริย์
ชุนจอง เป็ นทีป่ ระทับของเจ้าชายวอนชาน ระหว่าง
ปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริยโ์ กจอง กษัตริยก์ ่อน
องค์สดุ ท้ายของราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละ
ราชสมบัตทิ น่ี ่โี ดยญีป่ ่ นุ ในปี 1907 และพระองค์ก็
ทรงประทับอยู่ทน่ี ่จี นสิน้ พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919
พระราชวังนี้ตงั ้ อยูต่ รงข้ามกับ ศาลาว่าการเมือง
แห่งกรุงโซล (City Hall) มีประตูทางเข้าทีส่ วยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระทีน่ งั ่
ซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกาแพงด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็ น
ตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธเี ปลีย่ นเวรยามหน้าประตูพระราชวัง
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์
แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมาย จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ
น้าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และ
สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุ
ยืนแบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซึง่ รัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือ ว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดี
ทีส่ ดุ ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ ี
คุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นา
ปลอดภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม
เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และ
เครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชนั ้ นา อาทิเช่น MCM ,
PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS
VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายทีค่ ุณจะอดใจไม่ได้

กลางวัน อิ สระอาหารกลางวัน ณ เมียงดง
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ยา่ นเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมา
เดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่าง
หลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางค์ซง่ึ เป็ นที่
รูจ้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige,
Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดี
เพลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรส่ี ฮ์ ติ ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู
ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่มี ขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ
เช่น ขนมขบเคีย้ ว ช็อคโกแลต กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ
ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ
ร้าน

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.40 - 21.45 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เทีย่ วบินที่ OZ741 // OZ743
22.15 - 01.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
**ขอสงวนสิทธิการเปลี
ย่ นแปลงสายการบิน เทีย่ วบิน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
**สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม / 1 ชิน้
***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายทีล่ กู ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

หมายเหตุ เมนูอาหาร
-

จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้น
เกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ
เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

-

ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์บคี วิ ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บคี วิ
เกาหลีในกระทะแบน วิธกี ารทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบีเ้ พื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบีโ้ ปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบีท้ ท่ี งั ้
หอม อร่อย เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง

-

ชาบู ชาบู จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้า
ซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลงต้มอีกครัง้ จะทาน
พร้อมกับข้าวสวย หรืออุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี
เพราะรสชาติของน้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็
สามารถขอน้าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่ รสชาติ

-

พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แครอท เห็ด
และวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน

-

คาลบิ อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้ว
จึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้
กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม

***เนื่ องจำกทำงแลนด์เกำหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลำยครัง้ จำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้ และจำกสำยกำรบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมำเป็ น
นักท่องเที่ ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงำน แรงงำนผิ ดกฎหมำย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทำงแลนด์
เกำหลีจำเป็ นต้องเก็บค่ำประกันเพื่อให้ลกู ค้ำไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่ำนัน้ เป็ นจำนวนเงิ น (3,000 บำท หรือ 100,000 วอน) หำกลูกค้ำเป็ นนักท่ องเที่ยว
จริ งๆ เดิ นทำงท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตำมโปรแกรมที่ กำหนด สำมำรถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจำนวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
จำกลูกค้ำปฎิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขดังกล่ำว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลุกค้ำไม่ผำ่ นกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทัง้ ที่ ประเทศไทยและ
ประเทศเกำหลีใต้)***
หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ ำที่ตม.เกำหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่ำงถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูช้ ำระเองทัง้ หมด
หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดิ นทำงท่องเที่ ยวหลังเวลำเครื่องลงประมำณ 1 ชัวโมง
่
ทำงทัวร์ไม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนที่ติด
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดิ นทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดิ นทำงจำกทัวร์ได้ เพื่อ
ควำมเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่ำงเต็มเวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

มีนำคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22

เด็กไม่เสริม
เตียง

ราคาโปรโมชัน่
(เฉพาะบัสแรก)

13,300.-/คน

10,300.-/คน

มีนำคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 , 30-2เม.ย.

13,600.-/คน

10,600.-/คน

มีนำคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-31 ,29-1 เม.ย.

13,900.-/คน

10,900.-/คน

24-27 , 25-28 , 26-29 , 31-3 เม.ย.

เด็กทารก อายุไม่เกิ น 2 ปี : 5,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice หรือสรุปการจอง

ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และ เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่ างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียม
เอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่อง
แจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย

กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง

(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิ กการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทางและผูเ้ ดิ นทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทางได้***
กรุป๊ ที่เดิ นทางต้องการันตี มดั จากับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ ยวบิ น
พิ เศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างชาติชาระ
เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มทีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณี
เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะ
ไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้า
พัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/

ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

