รหัสโปรแกรม : 9667 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 นำท่ ำนบินลัดฟ้ ำโดยสำยกำรบิน
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมำตรฐำน
 อำหำรทำนครบ 10 มื้อ 
 รำคำนีร้ วมตั๋วเครื่ องบินและภำษีสนำมบินเรียบร้ อยแล้ว
 สั มผัสอำกำศหนำว พร้ อมเล่นสกี สนุกสุ ดเหวีย่ ง

วันแรก
19.00 น.

กรุ งเทพ – สนำมบินอินชอน
คณะพร้ อมกันทีส่ นำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 สำยกำรบินจินแอร์ ประตูทำงเข้ ำที่ 7 แถว P
เจ้ ำหน้ ำทีจ่ ำกบริษัทฯคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนก่ อนขึน้ เครื่ อง

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
22.25 น.

ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบินจินแอร์ เทีย่ วบินที่ LJ004
(ทำงบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ ทและเวลำบิน อีกครั้งในเอกสำรนัดหมำยกำรเดินทำง)

วันที่ 2
ไร่ สตรอเบอร์ รี่ - ไร่ องุ่น ซันมอรู – สะพำนกระจกแก้ว
05.40 น ถึง สนำมบินอินชอน กรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอรี่ เชิ ญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่ สตรอเบอร์ รี่
จริ งๆ ได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอรี่ ของเกาหลีวา่ มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และ
หวานหอมชวนรับประทาน**(กรณี ที่ไร่ สตรอเบอร์รี่ยงั ไม่เปิ ดให้บริ การ ทางบริ ษทั ขอเปลี่ยนโปรแกรมไปป้ อมฮวาซองแทน
โดยไร่ สตรอเบอร์รี่น่าจะเปิ ดต้นเดือนธ.ค )

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูเช็ตปลำย่ ำง (1)
จากนั้น เดิ นทางไปยัง ไร่ องุ่น ซั นมอรู (Sanmeoru Farm) ตั้งอยู่บริ เวณเชิ งเขา
Gamaksan ที่ความสู ง 675 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็ นไร่ องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่ า
แล้วน าเอามาแปลรู ปเป็ นเครื่ องดื่ ม โดยเฉพาะไวน์องุ่ นที่ มี ชื่อเสี ยงมาแห่ งหนึ่ งของ

เกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม กระบวนการ
ผลิต ได้หลายๆส่ วน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการหมัก และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานที่ เก็บไวน์ในถังไม้ รวมทั้งจะได้ชิมไวน์และ
ผลผลิตต่างๆด้วย นอกจากนี้ที่ไร่ องุ่น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆที่มีส่วนประกอบจาก
องุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พุดดิ้ง จนถึงของใช้เช่น สบู่ดว้ ย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพำนกระจกแก้ ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยูใ่ นเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยีย่ มชมกันเป็ นจานวนมาก โดยสะพานโซยังกังเป็ นสะพานกระจกใส
ที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบ่ นสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็ น
ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทาเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่ งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่
ยาว 156 เมตรนี้ ให้ได้ ช่วงกลางคืนก็มีการเปิ ดไฟที่ประดับสะพานกระจกใสแห่ งนี้ สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิ ดสปอต
ไลท์ที่ฉายไปยังกลางสะพาน ยิง่ ทาให้ดูสวยงามยิง่ ใหญ่มากๆ การเข้าชมบนสะพานนี้ ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย เพื่อป้ องกัน
พื้นรองเท้าของท่านไปทาให้กระจกเกิดการเสี ยหายด้วย

เย็น

รับประทำนอำหำรคำ่ เมนูทคั คัลบี (ไก่ ผดั ซอส) (2)
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั เมืองซูวอน NEW M HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่ 3

เล่นสกี - สวนสนุก EVERLAND – พิพธิ ภัณฑ์ สำหร่ ำย +ฮันบก – คอสเมติก

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ลำนสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรื อ กระดานเลื่อนหิ มะ สัมผัสหิ มะและสถานที่อนั งดงาม
พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกได้(ผูส้ นใจเช่าอุปกรณ์เครื่ องเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพราะราคานี้ไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท์
สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุ ณาเตรี ยมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้ อแจ๊กเก็ตกันน้ า หรื อ ผ้าร่ ม และ
กางเกงที่เหมาะสม) ** **หมายเหตุ.... ปริ มาณของหิ มะและการเปิ ดให้บริ การของลานสกีข้ ึนอยูก่ บั ความเอื้ออานวยของ
อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิ ดให้บริ การ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิ ดบริ การ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน
หรื อหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้ งตามอธัยาศัย มีท้ งั H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ นั นา)

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน หมูย่ำงเกำหลี (4)
นาท่านเดิ นทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กนี้ ถูกขนานนามว่า ดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ น

สุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับ คนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิ เช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิ จกรรมและการ
แสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

เย็น

จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ สำหร่ ำย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่ งท่านจะได้เรี ยนรู ้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ าย พิเศษ...ให้ ท่ำนได้ ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชำติเกำหลี เพื่อเก็บ
ภำพแห่ งควำมประทับใจ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ พุลโกกี (5)
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั ย่านกรุ งโซล GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที4่

ศูนย์ โสม – นำ้ มันสนเข็มแดง –พระรำชวังชำงด๊ อก – ย่ำนอิกซอนดง – SM DUTY FREEE
RUNNINGMAN THEME PARK – ตลำดเมียงดง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (6)
เข้าชมศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่ มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดี ที่สุด ชมวงจรชีวิตของ
โสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่
ท่านรักและนับถือ แล้วเข้าชม นำ้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิ ยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันใน
เส้นเลือดทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวันไก่ ต๋ นุ โสม (7)
จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระรำชวังชำงด๊ อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็ น
พระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มีการปกครอง ด้วยระบบกษัตริ ยข์ อง
เกาหลี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญ ในการเป็ นที่พานักของ
พระมหากษัตริ ย ์ หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1
ใน 5 ของพระราชวังสาคัญ ที่ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต พระราชฐาน
ชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสาหรับ เป็ นที่พกั ผ่อน ของ
พระมหากษัตรย์ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี , บ่อน้ า และศาลาริ มน้ า
จากนั้นพาท่านไปชมสถานที่ยอดฮิตแห่ งใหม่ ของหนุ่มสาวเกาหลีในขณะนี้ นัน่
คื อ ย่ ำ นอิก ซอนดง (Ikseon-dong) เป็ น บ้า นเก่ า สไตล์เ กาหลี แบบ HANOK
VILLAGE แล้วมาดัดแปลงมาเป็ นคาเฟ่ ร้ านอาหาร ร้านขายของจุ กจิ ก ขนม
สมัยก่อน ของวินเทจสไตล์เกาหลี ให้ทุกท่านได้เดินเล่น ถ่ายรู ป ช็อปปิ้ ง และจิบ
กาแฟได้ตามอัธยาศัย
พิเศษสุ ด !!! พาท่ านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ ยวแห่ งใหม่ในย่านอิ นซาดง ที่ มาพร้ อมกับธี ม รั นนิ่ งแมน
รายการวาไรตี้ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทัว่ โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10
ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนน R-Point ซึ่ งหากผูเ้ ล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนี ยบัตรที่
ระบุวา่ คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 !

เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น

วันที5่

จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น้ าหอม
เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ จิมดัก (ไก่ พะโล้ เกำหลี) (8)
จากนั้นเดิ นย่อยต่อกันที่ ตลำดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่ รวมแฟชัน่ ชั้นนา
ของกรุ งโซลหรื อที่ คนไทยรู ้ จกั กันในชื่ อสยามแสควร์ เกาหลี ท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ น
มากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสู ง
น่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมีวยั รุ่ น
หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั ย่านกรุ งโซล GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ศูนย์ สมุนไพร - ตลำดฮงอิก - Seoullo 7017- หมู่บ้ำนเทพนิยำย -ซุ ปเปอร์ มำเก็ต-กรุ งเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (9)
เก็บกระเป๋ า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วนาท่ านสู่ ศู นย์ สมุ นไพรโบกำนยอง ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติ บโตในป่ าลึ กบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อป
ปิ้ งต่อที่ ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่
ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้ อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้าน
แบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ
เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้
เลือกซื้อ บางที่อาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลำหมึกผัดซอสเกำหลี) (10)
แวะชม Seoullo 7017 หรื อ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ ณ กรุ งโซล ถือเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่เที่ยวใหม่
ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุ งทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุ ดโทรม ให้เป็ นถนนลอยฟ้า แถวบริ เวณสถานี รถไฟโซล
(Seoul Station) ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ น สถานที่พกั ผ่อนสาหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเทพนิยำย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บา้ นที่แสนธรรมดาให้
กลายเป็ นหมูบ่ า้ นแห่งเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมูบ่ า้ นแห่งนี้ เช่น ปี เตอร์
แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หัน
ไปทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ ำนค้ ำสนำมบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ
บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

17.00 น.
21.10 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ003
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS

JIN AIR
(LJ)

LJ004

BKK-ICN

22.25 – 05.40+1

LJ003

ICN-BKK

17.20 – 21.10

T’WAY
(TW)

TW102

BKK-ICN

01.20-08.40

TW101

ICN-BKK

20.05-00.10+1

** หมำยเหตุ ทำงบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ ทและเวลำบิน อีกครั้งในเอกสำรนัดหมำยกำรเดินทำง **

เดือน

ธันวำคม

อัตรำค่ ำบริกำร
สำยกำร
วันเดินทำง
บิน
02 – 06 ธ.ค , 03 – 07 ธ.ค ,
16 – 20 ธ.ค , 24 – 28 ธ.ค
01 – 05 ธ.ค , 04 – 08 ธ.ค ,05 – 09 ธ.ค
08 – 12 ธ.ค10 – 14 ธ.ค , 11 – 15 ธ.ค ,
12 – 16 ธ.ค , 15 – 19 ธ.ค
LJ/TW
17 – 21 ธ.ค , 18 – 22 ธ.ค , 19 – 23 ธ.ค ,
23 – 27 ธ.ค , 25 – 29 ธ.ค ,26 – 30 ธ.ค
06 – 10 ธ.ค , 07 – 11 ธ.ค, 13 – 17 ธ.ค
14 – 18 ธ.ค , 20 – 24 ธ.ค , 21 – 25 ธ.ค
27 – 31 ธ.ค , 31 ธ.ค -04 ม.ค

มกรำคม

07 – 11 ม.ค , 13 – 17 ม.ค , 21 -25 ม.ค
27 – 31 ม.ค
06 – 10 ม.ค , 07 – 11 ม.ค , 08 – 12ม.ค
09 – 13 ม.ค , 12 – 16 ม.ค , 14 – 18 ม.ค ,
15 – 19 ม.ค , 20 - 24 ม.ค , 22 – 26 ม.ค
23 – 27 ม.ค , 26 – 30 ม.ค ,28 – 01 ก.พ
29 – 02 ก.พ
02 – 06 ม.ค , 03 – 07 ม.ค , 04 – 08 ม.ค ,
05 – 09 ม.ค , 10 – 14 ม.ค , 11 – 15 ม.ค
16 – 20 ม.ค , 17 – 21 ม.ค , 18 - 22 ม.ค ,
19 – 23 ม.ค , 24 – 28 ม.ค , 25 – 29 ม.ค ,
30 – 03 ก.พ, 31 – 04 ก.พ

กุมภำพันธ์

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ
12 ปี

พักเดีย่ ว

17,900

18,900

5,900

19,900
20,900
16,900

17,900

LJ
5,900
18,900

11 - 15 ก.พ, 17 – 21 ก.พ ,25 – 29 ก.พ ,
05 – 09 ก.พ , 09 – 13 ก.พ , 10 – 14 ก.พ ,
12 – 16 ก.พ ,16 – 20 ก.พ
18 – 22 ก.พ , 19 – 23 ก.พ ,23 – 27 ก.พ ,
24 – 28 ก.พ ,26 – 02 มี.ค

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ ำน

16,900

LJ

17,900

5,900

01 - 05ก.พ , 02 – 06 ก.พ , 03 – 07 ก.พ ,
04 – 08 ก.พ , 06 – 10 ก.พ 07 – 11 ก.พ ,
08 – 10 ก.พ , 13 – 17 ก.พ , 14 – 18 ก.พ ,
15 – 19 ก.พ ,20 – 24 ก.พ, 21 – 25 ก.พ ,
22 – 26 ก.พ , 27 – 03 มี.ค , 28 – 04 มี.ค

18,900

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดินทำงต้ องไม่ น้อยกว่ ำ 20 ท่ ำน

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นำ้ ดื่มท่ ำนละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั กำรผันแปรของภำษีนำ้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ ำนละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,300 บำท / ทิป / ท่ ำน

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีกำรบริกำรหักณ ทีจ่ ่ ำย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องกำรขอใบเสร็จมีภำษี)
หมำยเหตุ
รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว31
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 บริษท
ั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรื อบำงส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำงมิได้ รับอนุญำตให้ เดินทำงเข้ ำ หรื อออกนอกประเทศ
อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ เอกสำรเดินทำงไม่ ถูกต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ควำมล่ ำช้ ำ กำรเปลีย่ นแปลงบริกำรของสำยกำรบิน
บริษทั ขนส่ ง หรื อหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้ อง เหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนื อจำกควำมควบคุม
 บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำงไม่ ใช้ บริกำรบำงส่ วนหรื อทั้งหมด โดยควำมสมัครใจของผู้เดินทำงเอง และ/
หรื อไม่ เดินทำงไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรำกฏตัวในวันเดินทำง
ั เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บ
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับ
เท่านั้น
 บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้
ตัว๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทำงบริษทั จะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทำงจะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
 *.*.*. นำ้ หนักกระเป๋ำคนละ 15 กิโลกรั ม*.*.*.
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บำทภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35 วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัด หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืน
ค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น


กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ ำประกันสำหรับท่ ำนทีต่ ้ องสงสัยว่ ำแอบแฝงมำ
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ ำ (3,300บำท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

