กันยา ช่วงเฉลิมฉลองฤด ูเก็บเกี่ยว ลัล้ ลา อากาศเย็นสบาย พักร้อนด่วน

Snow Seoul Cruise

เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017

โปรพิเศษ..ชวนค ุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วง ช่วงฤด ูใบไม้เปลี่ยนสี
จาน น นั ราคาเดียว (บาท)

เทดินีาง

สาวการบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

5

Budget Airlines 25-30 ี่านต่อคณะ
นั 12,900 กันยายน 2017
โปรแกรมท่องเทีย่ ว โลกแห่งนำ้ แข็ง & หิมะ OneMount - เกำะนำมิ - บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ) – ศูนย์โสม
เกำหลี – เครื่องสำอำงเกำหลี – พระรำชวังมรดกโลกชังดก – ผ่ำนชมบลูเฮ้ำส์ – พิพิธภัณฑ์ภำพวำด
ลวงตำสี่มติ ิ พิพิธภัณฑ์นำ้ แข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รกั Love Museum – ภูเขำนัมซำน และ
หอยคอย N Tower - พิพิธภัณฑ์สำหร่ำยและแต่งชุดฮันบก - เต็มอิ่ม 3 ชัว่ โมงเต็มย่ำนแฟชัน่ ฮิปเมียงดอง

ว๊าววว ฟรี !! บ ุฟเฟ่ต์บนเรือสาราญ Ara Cruise
Hot สุดสุด “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กร ุงโซล
หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

1

35-SSC0900-1

Snow Seoul Cruise Sep

5

Smile to Korea

ธุรกิจนาเที่ว

Update
16Aug17

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017

Itinerary

จาน น นั ราคาเดียว (บาท)

5

12,900

นั

นั เทดินีาง
รถโคช
อาหาร
มัคคุเทีศก์

เทดินีาง

สาวการบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

กันยายน 2017

Budget Airlines

25-30 ี่านต่อคณะ

5 นั 3 คืน (พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุ งโซลหรื ออินชอนหรื อจังห ดั เทค่วงก่โด) ระดับ 3 ดา เทกาหล่
บริ การด้ วรถซึ่งม่ขนาดของรถจะเทป็นไปตามจาน นของผูโ้ ดวสาร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ี่่นงั่
อาหารเทชา้ @โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลาง นั และค่า@ห้องอาหารี้องถิ่น 6 มื้อ ฟรี ! นำ้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
ชานาญเทส้นีางเทกาหล่โดวตรง
ขอบคุณที่ มำของภำพดีดีจำกกำรท่ องเที่ ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่ แสดงใช้ เพื่อประกอบควำมเข้ ำใจ

ขอสง นสิ ีธิ์ เทปล่่วนแปลงเที่ว บินและตารางการบินของสาวการบินตามี่่ได้อนุมตั ิ

เที่ว บิน

(ที่ นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

สาวการบิน

เท ลาออก
เท ลาถึง
เท ลาออก
เท ลาถึง
BKK-ICN
ICN-BKK
T’way (TW)
TW102
0125
0835
TW101
2005
0010+1
Jin Air (LJ)
LJ002
0100
0800
LJ001
1935
2340
Jeju Air (7C)
7C2206
0150
0910
7C2205
2035
0050+1
Jeju Air (7C)
7C2204
0045
0805
7C2203
1930
2345
Eastar* Jet (ZE)
ZE512
2225
0620+1
ZE511
1740
2125
โปรดตร จสอบ อาวุ ของหนังสือเทดินีาง ( Passport ) ของผูโ้ ดวสาร า่ จะต้องคงม่อาวุเทหลือ ณ นั เทดินีาง มากก า่ 6 เทดือนขึ้นไป
และหนังสื อเทดินีางเทหลือหน้ากระดาษเทพ่วงพอให้เทจา้ หน้าี่่ตร จคนได้ประีับตรา หนังสื อเทดินีางอวูใ่ นสภาพี่่ด่ (ไม่ชารุ ด)
วัน

รายการท่องเทีย่ ว

B

L

D

นั แรก สนามบินสุ รรณภูมิ
นั ี่่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – โลกแห่ งหิ มะและน้ าแข็งี่่ ใหญ่ี่สุด One Mount "
Snow Park " – เทกาะดังของในหมู่นกั ี่องเที่ว “ เทกาะนามิ “
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ ต์บนเรื อสาราญ Ara Cruise
 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุ งโซลหรื ออินชอนหรื อจังหวัดเคียงกีโด
นั ี่่สาม เติมเต็มความสุ ขที่สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ หรื อ “ ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special Pass Ticket
เล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ อีกทั้งสามารถเที่ยวสวนสัตว์เปิ ด และชื่นชมดอกไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์โสม
X
เกาหลี – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าว ฟร่ !!! แต่งชุดฮันบก – ภูเขานัมซานหอคอย N
Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
นั ี่่ส่
กรุ งโซล – ศูนว์ฮ๊อกเทก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพ าดล งตาส่่ มิติ พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์
แห่ งรัก Love Museum – พระราช งั มรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ดิวตี้ฟรี – เต็มอิ่ม 3 ชัว่ โมง X
เต็มเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี "
นั ี่่หา้
กรุ งโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine – ไอคอนนิ คแห่ งใหม่กรุ งโซล สะพานลอวฟ้ า “Seoullo
X
7017”– แวะซื้ อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงิ นวอน) – สนามบิ นนานาชาติอินชอน

-

-

X

X

X

X

X

-

X

-

หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

2

35-SSC0900-1

Snow Seoul Cruise Sep

5

Smile to Korea

ธุรกิจนาเที่ว

Update
16Aug17

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

– กรุ งเทพฯ

อาหาร

เมนูจดั เต็มเพื่อสุ ขภาพหลากหลายไม่ซ้ ากัน #บาร์ บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ #ไก่ีคั คาลบ่้ #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู #ไก่ต๋ ุนโสม #พิเศษ !!
บุฟเฟ่ ต์อร่ อยล้ าบาร์บีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ ต์บนเรื อสาราญ Ara Cruise

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ าก่อนเครื่องออก)

เทชา้

-

กลาง นั เทวน็ หรื อค่า

-

-

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พร้อมกันี่่ช้ นั 4 ผูโ้ ดวสารขาออก
พร้อมกันี่่ช้ นั 4 ผูโ้ ดวสารขาออก
พร้อมกันี่่ช้ นั 4 ผูโ้ ดวสารขาออก
พร้อมกันี่่ช้ นั 4 ผูโ้ ดวสารขาออก

เทช็คอินหมาวเทลข F
เทช็คอินหมาวเทลข D
เทช็คอินหมาวเทลข M
เทช็คอินหมาวเทลข L

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

หมาวเทลข 3-4
หมาวเทลข 3
หมาวเทลข 5-6
หมาวเทลข 5-6

การอนุ ญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ข้อแนะนา
 หากี่านม่ปัญหาเทรื่องอาหารกรุ ณาแจ้งีางผูจ้ ดั ีราบล่ งหน้า
 ห้ามนาผลไม้และเทน้ือสัต ี์ ุกชนิดเทขา้ ประเทีศเทกาหล่ใต้ หากพบจะต้องเทส่วค่าปรับ
 เทตร่ วมสัมภาระขนาดกลาง เทนื่องจากโรงแรมี่่พกั ในเทกาหล่ไม่ม่บริ กรช่ ว (แนะนา ตลอดีริ ปจะต้องดูแลกระเทป๋าวกขึ้นลงห้องด้ วตั ี่าน
เทอง เทพื่อป้ องกันหลาวกรณ่ ี่อาจเทกิดขึ้นได้)
 กระเทป๋าีุกใบจะต้องฝากให้กบั ีางเทจา้ หน้าี่่สาวการบินด้ วตั ี่านเทองตามนโวบาวรักษาค ามปลอดภัวของสาวการบิน
 ีรัพว์สินม่ค่าและแตกหักง่าว เทช่น เทงิน อัญมณ่ อุปกรณ์อิเทลก็ ีรอนิ กส์ คอมพิ เทตอร์ กล้องถ่าวรู ป อุปกรณ์ ่ด่โอ เทอกสารี่่แลกเทปล่่วนเทป็น
เทงินได้ เทอกสารีางธุรกิจ หนังสื อเทดินีาง เทก็บติดตั เทสมอ

 สนามบินสุ รรณภูมิ “ ไม่ม่การประกาศเทร่วกลูกค้าขึ้นเทครื่ อง ” กรุ ณารอี่่ประตูข้ ึนเทครื่ องอว่างน้อว 30 นาี่ ก่อนเท ลาเทครื่ องออก
 นาเทส้ื อแจ็คแก็ตติดตั ขึ้นเทครื่ องด้ ว เทพราะอากาศอาจจะเทวน็ และเทพื่อการพักผ่อนี่่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลั นั แรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเทมาเท ลาจากการเทปล่่วนโซนเท ลาของโลก แนะนา : นอนให้มากี่่สุด หรื อ ีานวาแก้เทมา เทพราะม่ม่ฤีธิ์ ีาให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรื อของมึนเทมา และดื่มน้ ามากๆ)

DAY
2

วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
เท ลาี่่เทกาหล่ใต้เทร็ ก า่ ไีว 2 ชั่ โมง | เท ลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.

หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

3

35-SSC0900-1

Snow Seoul Cruise Sep

5

Smile to Korea

เทชา้

ธุรกิจนาเที่ว

กลาง นั เทวน็ หรื อค่า

x

x
Update
16Aug17

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ออกเทดินีางสู่ ประเทีศเทกาหล่ใต้ โดวสาวการบิน JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)
บำงสำยกำรบินมีชุดกล่ องสแน็คบล็อกให้ ผ้ โู ดยสำรบนเครื่ องบิน และมีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี ย้ ว
เช้า

ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้

เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลง
ประมาณ 1.40 ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้

เช้า

โลกแห่ งลานน้าแข็งเล่ นหิมะ 365 วัน@

Snow Park One Mount

เที่ยง

ฟรี !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ บนเรือสาราญ Ara Cruise

ตั้งอยูท่ ี่ เมือง GOYANG แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุ งโซล ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่เป็ นหลายส่ วนพร้อมด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั เคยเป็ นสถานที่ ถ่ายทามิวสิ ควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรื อ"ปาร์ ค แจ-ซัง" นักร้อง
หนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง "กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทัว่ โลก หรื อ แม้กระทัง่ รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมา
ถ่ายทาที่นี่ ท่านสามารถซื้ อบัตรเข้าสู่ โลกแห่ งสวนหิ มะและสวนน้ าแข็ง " Snow Park " ในร่ มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี
ณ ขณะนี้ โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่ องเล่นสุดน่ารักบนลานน้ าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์ รี่
กะบะสเลดแซนต้า เป็ นต้น หรื อ เข้าสู่ โลกของหิ มะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซี ยส กับ การเล่นสโนสเลคบนลานหิ มะ (มี
การจากัดอายุ) หรื อสนุกกับการตัดหิ มะเล่นกันแบบลืมอายุกนั ( ค่ าบัตรเข้ า Snow Park ค่ าถุงมือ ค่ าเช่ าเสื ้อแจ็คเก็ตสกี ค่ าเช่ า
รองเท้ าสเก็ต ค่ าสุนัขฮั กกีล้ ากเลื่อน Dog Sledge บนลานนา้ แข็งสาหรั บเด็ก ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ ฝากไกด์ ช่วยซื ้อได้ )
พร้อมล่องเรื อชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรื อสาราญสุดหรู ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรื อไปตามทางน้ าที่เชื่อมต่อแม่น้ าฮันและทะเล
ตะวันตก ภายในเรื อมีหอ้ งโถงพร้อมเวทีการแสดงความบันเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่ตอ้ งการสัมผัสธรรมชาติสอง
ข้างทางยังสามารถขึ้นไปด้านบนชั้นสองเพื่อชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างทางเดินเรื อท่านจะได้เห็นมุมเล็กๆของน้ าตก
จาลองที่ตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้เก็บถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้ นอีกด้วย (หากเรื อสาราญงดให้ บริ การด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้จัด
จะปรั บเปลี่ยนเป็ นเมนูหมูหมึกโอซั มบลูโกกิที่ห้องอาหารท้ องถิน่ เกาหลี)

บ่ายบ่าย

เกาะนามิ (Nami) นัง่ เรื อเฟอร์ รี่ที่ท่าเรื อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่หนุ่ม
สาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ ณ ที่แห่ งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ ไบท์เที่ยว
รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ าเพื่อสุ ขภาพ ผ่าน
ดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดู พนั ธุ์สัตว์ต่างๆ เช่ น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้เวลาสมควร นัง่ เรื อกลับมายังฝั่ง

หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง
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ธุรกิจนาเที่ว

Update
16Aug17

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ค่า
หลังอาหารค่า

DAY
3

ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม
(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art,

เทชา้

วันทีส่ าม เคียงกีโด - กรุ งโซล

x

กลาง นั เทวน็ หรื อค่า

x

x

เช้า

อาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

เช้า

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival
World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure
และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่ อง
เล่นต่างๆ ซึ่ งท่ านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็ นที เอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป
โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตี ลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่ นี่ ชมความน่ ารั กของหมี ที่
สามารถสื่ อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ ครั้งแรกของโลก ! เปิ ดโลก
สวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ อีกทั้งให้สาวกชาว K-POP ได้มีโอกาสชมคอนเสิ ร์ต
K-POP ผ่านเทคนิ คพิเศษเสมือนจริ ง “ HOLOGRAM “ ที่ทาให้ท่านรู ้สึกว่ากาลังรับชมศิลปิ นทาการแสดงตัวเป็ นๆ ต่อหน้า
เรา กับศิลปิ นนักร้องจากค่ายดังในเกาหลี (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึก และ
สุดท้ายเดินชมและถ่ายรู ปกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็ นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่
บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นดอกเบญจมาศบาน ขบวนพาเหรดตามวันเวลา

เที่ยง

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนู บาร์ บีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อวัว (บางร้านอาจมี

บ่าย

บริ การเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่ จะเป็ นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มี
การหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็ นต้น มีบริ การข้าวสวย และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิม้ ลอง
เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุ งโซล เยีย่ มศูนย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะ
เกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ น
ของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาด
เลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง ศู นย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่ องสาอางเวชสาอาง ให้ท่าน
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Update
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

เลือกซื้ อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผหู ้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ

พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย + แต่ งชุ ดฮันบก เป็ นที่สถานที่ที่จดั แสดงขบวนการ
และขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็ นสาหร่ ายกิน
ได้ในรู ปแบบต่างๆ ให้เรารับประทานได้ นอกจากนี้ เรายัง สามารถชิ มและ
เลือกซื้ อสาหร่ ายกลับไปเป็ นของฝากของทานเล่นได้ โดยมีรสต่างๆ อย่างเช่น
รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ จากนั้นเชิ ญท่ านร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชาวเกาหลีโดยการแต่ งกายชุ ดประจาชาติต่างๆ (ชุ ดฮันบก) พร้ อมถ่ ายรู ปเป็ นที่
ระลึก เพือ่ ไปอวดคนทางบ้ าน
เย็น
หลังอาหารค่า

DAY
4
เช้า

เช้า

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม
(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art,

เทชา้

วันทีส่ ี่ กรุ งโซล

x

กลาง นั เทวน็ หรื อค่า

x

-

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ศูนย์ ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวติ ! “ ฮ๊อกเก็ต ” ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮอ๊ กเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับ
ให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM นาท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM ผลงาน
การสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสี่ มิติ" โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับ
ภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจิ นตนาการของการ
สร้างภาพโดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพแนว AR ที่ รวมทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่ อนไหวของ
ภาพให้มีมิติเหมือนจริ งโดยให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่ วมถ่ายภาพ เมื่อ
ผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ ง เหมือน
จริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบจะ
แยกไม่ออกเลยว่าอัน ไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของ
ท่าน จะสวยงามและสี่ มิติสมคาร่ าลือหรื อไม่ก็ตอ้ งให้เพื่อนติดชม
กันเอง “ ICE MUSEUM " เมืองน้าแข็งที่ไม่ ใช่ แค่ น้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็
ได้ ! ลองนึกถึงความรู ้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรม
หลากหลายให้คุณได้สมั ผัส เช่น สไลเดอร์น้ าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรู ดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนก
วิน้ ขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิ โม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง ลองเข้าพักเช็คอิน
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

โรงแรมน้ าแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ทาจากน้ าแข็งอีกกว่า 50 ชิ้น แถมฟรี !!! Love Museum (ผูท้ ี่อายุต่ากว่า 20 ปี
ไม่สามารถเข้าชมได้)
เที่ยง

เมนูบาร์ บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

บ่าย

เยีย่ มชมพระราชวังชั งดก-สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็ นพระราชวัง
แบบอย่างทางสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่ สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้ อยปี ที่ ผ่านมา โดยเฉพาะ
กษัตริ ยโ์ กจอง ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่ งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ.
1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยูท่ ี่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919

นัง่ รถผ่านถนนสายสาคัญที่มีการเปิ ดปิ ดเป็ นเวลา-สถานที่ต้ งั ทาเนี ยบและบลูเฮาท์หรื อบ้านประจาตาแหน่ ง
ประธานาธิบดี
ดิวตีฟ้ รี (ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตรี้ ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้าง

บ่าย

ปลอดภาษีลอ๊ ตเต้หรื อชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิ ด รวมทั้ง
สิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น

ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิล้ Love Rock Cable พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

บ่าย

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรื อหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่อ: เตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจ
เพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่ งเชื่ อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่
ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่ จุดชมวิวบน
หอคอย ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
เต็มอิ่ม 3 ชั่ งโมงเต็มเมียงดอง " ถนนแฟชั่ นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนาน
นามว่า " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสู งเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน
ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า
ร้านทาผม ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม

เย็น

เย็น
หลังอาหารค่า

DAY
5
เช้า

*อิสระอาหารค่า ณ ย่านช้ อปปิ้ งเมียงดง เพือ่ ความคุ้มค่ าในการช้ อปปิ้ ง*
พาท่านเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม
(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า

Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art,

วันที่ห้า กรุ งโซล - สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุ งเทพฯ

เทชา้

x

กลาง นั เทวน็ หรื อค่า

x

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

-

ศู นย์ น้ามันสนเข็มแดง Red Pine พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เป็ นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้ นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี เพื่อช่ วยผูท้ ี่ มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสู ง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อ
คนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วจิ ยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง

เที่ยวไอคอนนิคแห่ งใหม่ กรุ งโซลที่ต้องไปเช็ คอิน สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทาง
สาหรับรถ ให้เป็ นทางสาหรับคน ก่อสร้างสมัยปี 1970 และกลายร่ างเป็ นสวนลอยฟ้ าในปี 2017 นี้ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เมืองใหญ่ให้ดีข้ ึน ถือเป็ นงานนวัตกรรมสี เขียวคู่กบั วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน โดยฝี มือกลุ่มนักออกแบบชั้น
น าเกาหลี ใ ต้ร่ ว มกับ บริ ษัท สถาปนิ ก ระดับ โลกอย่า ง MVRD ของ
เดนมาร์ก ตลอดเส้นทางเดิน เราจะได้สมั ผัสกับตึกต่างๆ ที่มีความหมายกับ
ชาวกรุ งโซล และสวนกระถางพันธุ์ไม้ต่างๆ กว่า 200 สายพันธุ์ทวั่ กรุ ง
โซล ที่ จะสลับสับเปลี่ยนกันผลิใบออกดอกกันตลอดทั้งปี ความดี งามอี ก
อย่ า งคื อ บนทางเดิ น ยัง รายล้อ มไปด้ว ยของดี เ กาหลี เช่ น ศู น ย์ข ้อ มู ล
นักท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านรวง คาเฟ่ หนังสื อ ลานกิจกรรม เป็ นต้น มา
เดินช่วงระหว่างวันจะได้อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิ ดไฟเรื องแสง ทาให้ได้ฟีลอีกแบบนึ ง เรี ยกได้วา่ มาเที่ยวได้
ทุกเวลาเลย
เที่ยง
บ่าย

เมนูหม้ อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุก้ ีหม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ดและวุน้ เส้นเกาหลี
แวะซื้อของฝากติดไม้ ติดมือทีศ่ ูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื้ อของฝากติ ดไม้ติด

มือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงิ นวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่ อยต่างๆ ซี เรี ยลช็อคโก กาแฟ
กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชิ นราเมง (มาม่าเกาหลี)
ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น
เย็น
ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่ องสแน็คบล็อกให้ ผ้ ูโดยสารบนเครื่ องบิน
และยังมีบริ การ Air Cafe จาหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคีย้ ว ที่ ชาวเกาหลีนิยมกัน
ค่า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
ลิม้ ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี นาไก่บาร์ บีคิว ตกหรื อข้าวเหนี ยวปั้ น มันหวาน
ผักต่าง ๆ ลงผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่ อกับผัดกาด
เขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบีที่ท้ งั หอมและน่าทาน เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง เช่น โอเด้ง
ปรุ งรส กิมจิ และน้ าซุปประจาวัน

พิเศษสุ ด !! อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟต์ บนเรื อสาราญ Ara Cruise ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริ ฟให้ท่านได้ลิ้มลอง ทั้งของทอด ผัดผัด ต้มต้ม สลัด เป็ นต้น พร้อมล่องเรื อชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรื อสาราญสุดหรู ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม นาเนื้ อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมักย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็ นชิ้นพอคา ห่ อทานกับผักกาด
เขี ยวแบบเมี่ ยงคาไทย โดยใส่ น้ าจิ้มเต้าเจี้ ยว (เครื่ องจิ้ มหมัก ที่ ช่วยชู รสอย่างดี ) ตามด้วยข้าวสวยร้ อน
เล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้ าซุปสาหร่ ายเพื่อ
การล้างพิษ

เมนู บาร์ บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ เป็ นอาหารดั้งเดิ มของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนู คาลบี โดยนาเนื้ อหมู
สไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ เมื่อนามาปรุ งจะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่าง
ขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น
เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว
ในหม้อดินร้อน เป็ นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อม
เครื่ องเคียงคู่โต๊ะ

เมนู หม้ อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี
คล้ายสุก้ ีหม้อไฟ โดยนาเนื้อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้ เส้นหรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยว ใบ
บีซูหอม ในหม้อไฟ เสริ ฟพร้อมน้ าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่ องเคียงต่างๆ
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

Price & Conditions Snow Seoul Cruise

เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017

ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค)

จาน น นั ราคาเดียว (บาท)

5

นั

12,900

เทดินีาง

สาวการบิน

กรุ๊ ปคณะ ปกติ

กันยายน 2017

Budget Airlines

25-30 ี่านต่อคณะ

 เทดินีางขั้นต่าปกติ 20 ี่านผูใ้ หญ่ (ี่่นงั่ จากัด จองและจ่าวก่อนได้สิีธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเทพิ่มค่าตั๋ )
 หากต่าก ่ากาหนด อาจจะไม่ม่หั หน้าีั รและอาจต้องม่การเทปล่่วนแปลงราคา หากผูเท้ ดินีางีุกี่านวินด่ี่จะชาระค่าบริ การเทพิ่ม
เทพื่อให้คณะเทดินีางได้ ีางเทราวินด่ี่จะประสานงานในการเทดินีางตามค ามประสงค์
 สง นสิ ีธิ์ ในการปรับเทปล่่วนราคาเทพิ่ม หากม่การปรับขึ้นของภาษ่น้ ามันหรื อภาษ่ใดๆ จากสาวการบิน คิดอัตรา ณ นั ี่่ 03/08/17
 สง นสิ ีธิ ในเทรื่องเที่ว บินและตารางบิน ราคา และ ราวการ เทปล่่วนแปลงหรื อสับเทปล่่วนได้ โดวมิตอ้ งแจ้งให้ีราบล่ งหน้า

ในกรณีทีไม่ใช้ตั ๋วกรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 7,900 บาท

(ยกเว้นวันหยุด)

เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ีารก หมาวถึง ผูโ้ ดวสารี่่ม่อาวุต่าก า่ 24 เทดือน ณ นั ี่่เทดินีางไปและ นั เทดินีางกลับ กรุ ณาติดต่อเทพื่อขอราคาพิเทศษ
เทด็กีารกสามารถเทดินีางโดวนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดวอนุญาตให้เทด็กีารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเที่านั้น และห้ามมิให้นารถเทขน็ เทด็ก หรื อ
ี่่นงั่ สาหรับเทด็กขึ้นบนเทครื่ องบิน จาน นเทด็กีารกต่อเที่ว บินถูกจากัดไ เท้ พื่อค ามปลอดภัว และสาวการบินสามารถปฏิเทสธการนาเทด็กีารก
เทดินีางไปกับี่าน ส่ นผูจ้ ดั เทราคานึงถึงค ามปลอดภัวและเทพื่อสร้างค ามสุขแก่คณะผูเท้ ดินีาง
ผูี้ ุพลภาพ/ม่ปัญหาด้านสุขภาพหรื ออวูใ่ นภา ะเทจ็บป่ ว ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อีั ร์ เทพื่อเทช็คกับีางสาวการบินและผูใ้ ห้บริ การ เทพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่ วเทหลือต่างๆ ขึ้นเทครื่ องบินได้ เทข่นน้ าวา เทขม็ ฉ่ ดวา เทครื่ องใช้แบตเทตอร่่ หรื อ เทครื่ องหาวใจ
สตร่ ม่ครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อีั ร์ เทพื่อเทช็คกับีางสาวการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดวีั่ ไป
-อาวุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามวินวอมในเทอกสารจากัดขอบเทขตค ามรับผิดชอบของสาวการบิน เทมื่อีาการเทช็คอินเทพอื่ แสดงค าม
วินวอมไม่ีาการเทร่วกร้องใดๆ ต่อสาวการบิน
-อาวุครรภ์ในช่ งสัปดาห์ี่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพีว์ วืนวันสัปดาห์ี่ต้ งั ครรภ์และกากับ นั ี่่ไม่เทกินสามสิ บ (30) นั นับ
จากเที่ว บินขาออกี่่กาหนดหรื อเที่ว บินขาเทขา้ ี่่กาหนด และต้องลงนามวินวอมในเทอกสารจากัดขอบเทขตค ามรับผิดชอบของสาวการบิน เทมื่อ
ีาการเทช็คอินเทพื่อแสดงค ามวินวอมไม่ีาการเทร่วกร้องใดๆ ต่อสาวการบิน
-อาวุครรภ์ต้ งั แต่สปั ดาห์ี่ 35 ขึ้นไป: สาวการบินปฏิเทสธการให้บริ การ

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
หรือดาวน์โหลดหน้าเว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทั ่วไป
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไีวถือหนังสื อเทดินีางประเทีศไีว ไม่ตอ้ งวืน่ ขอ ซ่ ่าก่อนออกเทดินีาง
2. เทตร่ วมหนังสื อเทดินีางม่อาวุมากก า่ 6 เทดือน ณ นั เทดินีาง (ต้องม่หน้า า่ งสาหรับประีับตราอว่างน้อว 2 หน้าเทต็ม) เทพื่อวื่น ณ ด่านตร จคน
เทขา้ เทมือง เทนื่องจากเทคาเทตอร์สาวการบินหรื อด่านตร จคนเทขา้ เทมืองอาจปฏิเทสธการเทดินีางของี่าน
3. ค่า ซ่ ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้า กรุ ณาเทตร่ วมเทอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาตั คนต่างด้า (3) ใบสาคัญถิ่นี่่อวู่ (4) สาเทนาีะเทบ่วน
บ้าน(ถ้าม่) (5)รู ปถ่าวส่ 2 นิ้ ี่านละ1รู ป
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 ผู้จัดจะเป็ นผู้ดำเนิ นกำรยื่นวีซ่ำให้ 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. ขอสง นสิ ีธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเทส่วหาวจากค ามผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เทลขี่่หนังสื อเทดินีาง และอื่นๆ เทพื่อใช้ใน
การจองตั๋ เทครื่ องบิน ในกรณ่ ี่มิได้ส่งหน้าสาเทนาหนังสื อเทดินีาง (พร้อมีั้งหน้าเทปล่่วนชื่อนามสกุล ถ้าม่) ให้กบั ีางผูจ้ ดั

Departure กันยายน 2017 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

นั ศุกร์

01

กันยายน

17

05

กันยายน

17

12,900

4,900

นั เสาร์

02

กันยายน

17

06

กันยายน

17

12,900

4,900

นั อาทิตย์

03

กันยายน

17

07

กันยายน

17

12,900

4,900

นั ศุกร์

08

กันยายน

17

12

กันยายน

17

12,900

4,900

นั เสาร์

09

กันยายน

17

13

กันยายน

17

12,900

4,900

นั อาทิตย์

10

กันยายน

17

14

กันยายน

17

12,900

4,900

นั ศุกร์

15

กันยายน

17

19

กันยายน

17

12,900

4,900

นั เสาร์

16

กันยายน

17

20

กันยายน

17

12,900

4,900

นั อาทิตย์

17

กันยายน

17

21

กันยายน

17

12,900

4,900

นั ศุกร์

22

กันยายน

17

26

กันยายน

17

12,900

4,900

นั เทสาร์

23

กันยายน

17

27

กันยายน

17

12,900

4,900

นั อาทิตย์

24

กันยายน

17

28

กันยายน

17

12,900

4,900

ตามราวการ: ค่าตั๋ เทครื่ องบินชั้นประหวัด กรุ งเทีพฯ – โซล – กรุ งเทีพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตาม นั เท ลาี่่ ระบุในตั๋
อัตรา
ค่ าบริการ เทครื่ องบิน ) พร้อมี่่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ี่าน) + อาหารเทชา้ กลาง นั และเทวน็ หรื อค่า + บัตรเทขา้ ชมสถานี่่ + ค่ารถนาเที่ว +
+ สาวการบินจากัดน้ าหนักเทพ่วงี่านละ 15 กก. (ขึ้นอวูก่ บั นโวบาวสาวการบิน ไม่เทกินจาน น 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเทครื่ องได้อ่ก
รวม
ี่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (บางสาวการบิ นได้ถึง 10กก.) (ตามขนาดี่่กาหนดของสาวการบิ น ไม่ร มกระเทป๋ าสะพาว) + ประกัน
อุบตั ิเทหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงิ นประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิ น 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูกทำร้ ำย
ร่ ำงกำย)
ตัว๋ เครือ่ งบินและค่าทัวร์ที่ชาระแล้ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สำมำรถ
เทปล่่วนเที่ว บินไปหรื อกลับ เทปล่่วน นั เทดินีางไปหรื อกลับ เทปล่่วนชื่อผูเท้ ดินีาง อัพเทกรดี่่นงั่ คืนค่าบัตรโดวสาร
และหำกยกเลิกกำรเดิ นทำง ไม่ม่ระบบ คืนเทงินบางส่ น หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ ประเทศเกาหลี
ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ ประเทศเกาหลี
เรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
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ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
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ราคา
ค่ าบริการ
ไม่ รวม
เงื่อนไขใน
การจอง

เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ีางผูจ้ ดั ไม่สามารถเทขา้ ไปแีรกแซงได้
โรงแรมที่พกั ที่ระบ ุในรายการทัวร์ อาจม่การเทปล่่วนแปลง เทนื่องจากเทป็นีั ร์ ราคาพิเทศษ (โรงแรมี่่พกั ไม่ได้อวูใ่ นใจกลาง
เทมือง) ปกติผจู ้ ดั จะแจ้งให้ีราบก่อนการเทดินีางอว่างน้อวประมาณ 3-5 นั พร้อมีั้งใบนัดหมาวเทตร่ วมตั การเทดินีาง
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจม่สไตล์การตกแต่งีุกห้องไม่เทหมือนกัน ห้องพักเทด่ว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ี่าน (Family Room) ีั่ ไป เทต่วงใหญ่ 1 + เทต่วงเทด่ว 1) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน บางเทมือง
ห้องจะเทป็นแบบพื้นเทมือง (Ondol) บางเทมือง ห้องม่ขนาดกะีัดรัด ไม่ม่อ่างอาบน้ า บางเทมือง ห้องก า้ ง ม่สิ่งอาน วค ามสะด ก
ครบ ช่ งการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เทป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเทมืองเทต็ม ผู ้
จัดขอสง นสิ ีธิในการจัดี่่พกั นอกเทมืองตามค ามเทหมาะสม
เมนูอาหารทัวร์ จะบริ การเทป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเทศษตามราวการ สาหรับี่านี่่ม่ขอ้ จากัดีางด้านอาหารหรื อศาสนา ี่าน
อาจต้อ งช าระเทพิ่ ม เทติ ม หรื อ เทตร่ ว มอาหารส่ นตั ไป เทมนู อ าหารอาจม่ ก ารเทปล่่ ว นแปลงได้ต ามค ามเทหมาะสม ขึ้ น อวู่กับ
สถานการณ์ เทช่น เท ลาออกหรื อเท ลาถึงของเที่ว บินแต่ละสาวการบิ น การจารจรบนี้องถนน นั เท ลาเทปิดปิ ดของร้านอาหาร
หรื อด้ วสาเทหตุต่างๆ ขอสง นสิ ีธิ์ในการเทปล่่วนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณี ที่เ กิดเหต ุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดิ นทางได้ เทช่ น ม่ ลูกค้า กลุ่มใหญ่ วกเทลิ กการเทดิ นีาง
กะีันหัน ีางสาวการบินเทร่วกี่่นงั่ คืนด้ วเทหตุผลของสาวการบิน ฯลฯ ีางผูจ้ ดั จะพวาวามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่ งเท ลา
ใกล้เทค่ วงกัน ีดแีน ขอให้ลูกค้าตระหนักด่ ่าเทหตุการณ์ ดังกล่า ถื อเทป็ นเทหตุสุด ิสัวและเทชื่ อมัน่ ่า ผูจ้ ัดได้พวาวามอว่างสุ ด
ค ามสามารถ โดวลูกค้าจะไม่วกเทหตุขอ้ น่้มาเทป็นข้อเทร่วกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รับเทงินคืน ีางผูจ้ ดั วินด่คืนเทงิน
ค่าใช้จ่าวส่ นตั อาีิ อาหารและเทครื่ องดื่มี่่สงั่ เทพิ่ม โีรศัพี์ โีรสาร มินิบาร์ ี่ ่ช่องพิเทศษ ค่าีาหนังสื อเทดินีาง ค่าซักร่ ด ค่า
สัมภาระี่่ เทกิ นชิ้ นหรื อน้ าหนักเทกิ นสาวการบิ น กาหนด ค่า ่ซ่าพาสปอร์ ตต่างด้า หรื อต่ างชาติ ค่าภาษ่ การบริ การ 3%
ภาษ่มูลค่าเทพิ่ม 7%

จัดเก็บ 50,000 วอนที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (ค่าบริ การของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์)

ขอเก็บเต็มจานวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ต้องดำเนินกำร
โอนเงินทันทีภำยใน 1 วัน นับจำกที่ทำกำรจองและได้รับกำรยืนยันทำงวำจำ ใบเรียกเก็บ
เงินจะส่งตำมหลัง หำกไม่ ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่ นั่งให้ ลูกค้ ำท่ ำนอื่ นที่ รออยู่ การชาระไม่
ครบ ีางผูจ้ ดั ถือ า่ ี่านวกเทลิกการเทดินีางโดวไม่ม่เทงื่อนไข หรื อเทช็คธนาคารถูกระงับการจ่าวไม่ า่ ด้ วสาเทหตุใด
ใด ผูจ้ ดั ม่สิีธิ วกเทลิกการจัดหรื อวกเทลิกการเทดินีางและขอสง นสิ ีธิ์ ในการคืนเทงินตามเทงื่อนไขการวกเทลิก

การยกเลิก การวกเทลิ ก การจองนั้น จะยึด เงิ น เต็ ม จ านวน (การเทดิ น ีางี่่ ต ้อ งซื้ อขาดแบบม่ เท งื่ อ นไขกับ ีางสาวการ
การจอง บิน เที่ว บินเทหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาวการบิน หรื อผ่านตั แีนในประเทีศหรื อต่างประเทีศ ร มีั้งการ
การันต่ค่าห้องพัก การการันต่แพ็กเทกตีีั ร์ จะไม่ม่การคืนเทงินมัดจาหรื อค่าบริ การีั้งหมดไม่ า่ กรณ่ ใดใด)

สายการบินและตัว๋ เครือ่ งบิน
ในการสารองที่นงั่ และการใส่ชื่อในระบบสารองที่นงั่ ผูเท้ ดินีางต้องส่ งสาเทนาของหนังสื อเทดินีาง ( Passport ) ี่่ ชดั เทจน หรื อ ส่ ง
ราวละะราวละเทอ่วดี่่สาวการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เทช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล นั เทดือนป่ เทกิด เทลขี่่พาสปรอต นั หมดอาวุ ( โดว
เทซ็นต์ชื่อและเทข่วนวืนวันรับรองเทอกสารเทป็นลาวลักษณ์อกั ษรให้ีางผูจ้ ดั ) หากไม่ม่การส่ งข้อมูลีั้งหมดในพาสปรอตเทป็นลาวลักษณ์อกั ษรให้
ีางผูจ้ ดั และเทกิ ดการออกชื่อนามสกุลในตั๋ หรื อบัตรโดวสารผิดพลาด อาจม่ผลให้ผูโ้ ดวสาวจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าวใหม่ี่จะเทกิ ดขึ้น
ีั้งหมด และสาวการบินไม่ม่ระบบเทส่วค่าใช้จ่าวเทพื่อแก้ไขตั สะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเทปล่่วนชื่อผูเท้ ดินีาง
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หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิ น รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกร ุงเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลา
ของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋ สายการบิ นไม่สามารถระบ ุที่ นงั่ ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสมุ่ เลือกที่ โดยระบบสายการบิ น การจัดี่่ นั่งบนเทครื่ องบิ น
เทป็นไปโดวสาวการบินเทป็นผูก้ าหนด ีางผูจ้ ดั ไม่สามารถเทขา้ ไปแีรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น
การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข
 เทคาน์เทตอร์ เทช็คอินจะเทปิ ดให้บริ การก่ อนเท ลาเทครื่ องออกสาม (3) ชั่ โมง เทคาน์เทตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเท ลาออกเทดิ นีาง (90) นาี่
ผูโ้ ดวสารจาเทป็นต้องดาเทนินการให้เทร่วบร้อวภาวในระวะเท ลาี่่ได้ระบุไ ้ ีั้งน่้ ไม่ า่ ในกรณ่ ใดๆ สาวการบินสง นสิ ีธิ ในการปฏิเทสธการ
เทดินีาง โดวไม่ม่การคืนเทงินค่า โดวสารี่่ี่านได้ชาระไปแล้
 ไม่แสดงตนหรื อวืนวันค ามเทป็นตั ี่านต่อพนักงานของสาวการบิน
 ไม่อาจแสดงเทอกสารได้อว่างครบถ้ นและถูกต้อง (เทอกสารการเทดินีางี่่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั า่ เทป็นเทอกสารี่่ไม่ถูกต้อง)
 สาหรับี่านต้องม่ตราอนุญาตเทดินีางเทขา้ หรื อออกนอกประเทีศ ( ่ซ่า) ซึ่ งจาเทป็นต่อการเทดินีางไปวังสถานี่่ต่างๆ หรื อ เทอกสารการเทจง้
เทขา้ แจ้งออก หรื อ เทอกสารด้านการีางาน Work Permit
 กระีาการประีุษร้าวแก่พนักงานของสาวการบิ น หรื อก่อให้เทกิ ดค าม ุ่น าว ณ เทคาน์เทตอร์ ของสาวการบิ น หรื อดู หมิ่น เทหว่วดหวาม
พนักงานของสาวการบินไม่ า่ โดวการกระีาหรื อโดว าจา
 หากรัฐบาลหรื อหน่ วงานอื่นไม่อนุญาตให้ี่านเทดินีางหรื อขึ้นเทครื่ องบิน
 หากสาวการบิ นเทห็ นค ร ่าไม่สมค รแก่การเทดิ นีางเทนื่ องจากอาการเทมาสุ ราหรื อม่ลกั ษณะอาการี่่ เทป็ นอันตราวอว่างเทห็ นได้ชดั ในีาง
การแพีว์ และ/หรื อ หากสาวการบินเทห็นค ร า่ ไม่เทหมาะสมในการเทดินีางโดวเทหตุผลีางการแพีว์ หรื อเทงื่อนไขีางการแพีว์ของี่าน
อาจก่อให้เทกิดอันตราวต่อสุขภาพแก่ผโู ้ ดวสารอื่น

เนื่องจากการเดินทางนัน้ เต็มไปด้วย
ความเสี่ยง และค ามรับผิดชอบของีางสาว
การบิ น ี่่ ม่ ต่ อ ผู ้โ ดวสารนั้ นม่ จ ากัด ดัง นั้ นจึ ง
แนะนาให้ซ้ื อประกันภัวการเทดินีางและสุ ขภาพ
เทพิ่ ม เทติ ม ี่ า นสามารถเทลื อ กซื้ อ ค ามคุ ้ม ครอง
ตามี่่ ี่ า นต้อ งการ โดวเทฉพาะกรณ่ เทกิ ด เทหตุ
เทจ็บป่ วจะม่ค ามสามารถในการจ่าวค่ารักษาได้
เทนื่องจากหากเทกิดเทหตุดงั กล่า ขึ้นในต่างประเทีศ
เทช่น ประเทีศเทกาหล่ใต้ จะม่ค่าใช้จ่าวี่่สูงมาก
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยีย่ มบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว 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 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ อง จาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิ ดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้ม าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึ งแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า
เดินทางลูกค้า ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทกุ ประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด
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