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KOREA WINTER’S SOUL
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

สายการบิน

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

สนุกกั บเครื่ องเล่นมากมายที่ EVERLAND I พร้ อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา I พา
ท่านสนุกสนานกั บลานสกี กว้ าง เล่นสกี สุดมันส์ I ชม STRAWBERRY FARM ชิมสต
รอว์เบอร์ รีสดๆจากไร่ ลูกใหญ่ แบบเต็มคํา Iช้ อปของฝากสุดน่ารั กที่ LINE FRIENDS
STORE I ชมแม่นํ ้าฮัน I เดินเล่นที่อาคารDDPทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า I
“Seoullo7017” สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ก รุ งโซล

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พกั

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Iท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ปั่ น RAIL BIKE I
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I
อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าอุปกรณ์ และชุดสําหรั บเล่นสกี)
หรื อ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้ า) **กรณี ที่สกี กลางแจ้ งปิ ดจะเข้ า ONEMOUNT
SNOW PRAK แทน**

-

2

3

4

5

สตอร์ วเบอรี ฟาร์ ม I วัดวาวูจองซา I ทําข้ าวห่อสาหร่ าย+ชุดฮันบก I
TRICK ART MUSEUM I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่องเล่นไม่จํากัด) I สวนลอย
ฟ้า SEOULLO 7017
ศูนย์นํ ้ามันสนแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสําอาง I ศูนย์สมุนไพร I
พระราชวังชางด็อก I ศูนย์รวมของวัยรุ่ นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้ า
แฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้
ไฟ LED ROSE GARDEN I นั่งรถชมบรรยากาศของแม่นํ ้าฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I
ศูนย์โสม I SUPERMARKET

SUWON JM หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
-
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KOREA WINTER’S SOUL
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน
1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ Iท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้ อมกั นที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั ้น 4
ณ
เคาน์เตอร์ สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรั บ และอํานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและ
พาสปอร์ ตให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารั บการตรวจค้ นก่ อนขึ ้นเครื่ องบิน

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิ น 100 มิลลิลิตร สําหรั บภาชนะที่เกิ น 100 มิลลิลิตร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ ไม่สามารถนําติดตัวขึ ้นเครื่องบินได้ ภาชนะทั ้งหมดต้ องใส่รวมกั นไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมีความ
จุรวมกั นไม่เกิ น1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสําหรั บเด็กทารกในปริ มาณที่เหมาะสม
รวมถึ งยาที่มีเอกสารกํ ากั บชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศ
ยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อ
นําไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ ้นเครื่ องแตกต่างกั น การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทําจากสัตว์ไม่ว่าเนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นําเข้ าประเทศเพื่อป้องกั นโรคต่างๆเพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรั บ
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เช้ า

เที่ยง

บ่าย

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ Iปั่ น RAIL BIKE I
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I อิสระเล่ นสกี (** ไม่ รวมค่ าเข้ า
ลานสกี ค่ าเช่ าชุด+อุปกรณ์ สกี และครู ฝึก **)
#เกาะนามิ
เดินทางถึ งสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่านให้ เร็วขึ ้น2 ชั่วโมงเพื่อให้ ตรงกับ
เวลาท้ องถิ่ นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิตั ้งอยู่กลาง
ทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ นายพลนามิ เกาะนามินั ้นเรี ยก
ตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรี ยกตั๋วเรื อข้ ามฟากและตั๋วเข้ าชมเกาะว่าวี
ซ่า ทําให้ ร้ ู สึกเสมือนข้ ามมาเที่ยวรั ฐๆ หนึ่งที่เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะ
จะมีบรรยากาศร่ มรื่ น เต็มไปด้ วย ต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วยต้ นซากุระต้ นเมเปิ ล้
และต้ นไม้ ดอกไม้ อื่นๆที่พลัดกั นออกดอกเปลี่ยนสีให้ ชมกั นทุกฤดูกาล เป็ นสถานที่โร
แมนติก สําหรั บคู่รักหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครั ว ที่นี่เคยเป็ นหนึ่งใน
สถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรั กในสายลมหนาว
และภาพยนต์ไทยเรื่ อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรู ปคู่กับเบยองจุน และทิวสนที่เรี ยงตัวสวยงามทอดยาวไปจน
สุดลูกหูลูกตา ต้ องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่สักครั ง้ อิสระให้ ท่านถ่ ายรู ปได้ ตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรนั่งเรื อ
กลับมายังฝั่ ง..
#ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนู ดักคาลบี ้(DAKGALBI)ไก่ ผัดเผ็ดบาร์ บคี ิวเกาหลี
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื ้อสัตว์ที่หั่นเป็ นชิ ้นๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกั นกั บ
ซอสบาร์ บคี ิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่
#RAIL BIKE
หลังจากรั บประทานอาหารกลางวันเสร็ จ นําท่านพบกั บความสนุกในการ ปั่ นจักรยานบนรางรถไฟหรื อ "RAIL
BIKE” ซึ่งเป็ นกิ จกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาวเกาหลีกําลังนิยมมากในปั จจุบนั ตลอดเส้ นทางท่านจะอิ่มเอมกั บธรรมชาติ
ที่สวยงามได้ ชมบรรยากาศของธรรมชาติ
#สะพาน Soyanggang Skywalk
จากนั ้นพาทุกท่าน ชมสะพานกระจกแก้ ว ให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้ อมถ่ ายรู ปสวยๆ กั บ สะพาน
Soyanggang Skywalkเป็ น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ที่ให้ ความรู้ สึกเหมือนคุณกํ าลังเดินอยู่บนนํ ้า

#ลานสกีรีสอร์ ท
จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกี รีสอร์ ท ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมบรรยากาศสองข้ างทางในช่วงฤดูหนาวอัน
แสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด ถึ งสกีรีสอร์ ทอิสระให้ ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้ อม
ถ่ ายรู ปเป็ น ที่ระลึกและเล่นสกี ซึ่งลานสกีแห่งนี ้มีความท้ าทายให้ ท่านได้ สมั ผัสด้ วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ตาํ่ กว่า
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1 กิ โลเมตรขึ ้นไป และเป็ นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสําหรั บมืออาชีพเช่นกั น มี
เนินรู ปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื ้นด้ านล่างมาท้ าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้ อม
เพลิดเพลินกั บบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดู หนาวและทํากิ จกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้ าง
(** ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์ สกี และครู ฝึก **)
**การเตรี ยมตัวก่ อนเล่นสกี ควรเตรี ยม ถุงมือสกี ผ้ าพันคอ แว่นกั นแดด เสื ้อแจ๊ คเก๊ ตกั นนํ ้าหรือผ้ าร่ ม และกางเกง
รั ดรู ป เป็ นต้ น ขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่ นก่ อนลงสนามจริ ง เพื่อความปลอดภัยของท่าน
เอง**
**ในกรณี ที่ลานสกีกลางแจ้ งปิ ด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ล่าสุดใกล้ กรุ งโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK,
SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย มีทั ้ง
H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั ้นนํา อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั ้ง บันจี ้
จัมพ์, ไม้ ลากเลื่อน, ม้ าหมุน ,สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้ า)

เย็น

#พุลโกกิ (BULGOGI)
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI)ส่วนผสมจะมีเนื ้อสัตว์ วิธีการทําคือ
หั่นเนื ้อสัตว์เป็ นชิ ้นบางๆ แล้ วหมักกั บเครื่ องปรุ งต่างๆ ก่ อนนําไปต้ มนํ ้าขลุกขลิก
หลังจากนั ้นนําท่านเข้ าสู่ที่พัก SUWON : SUWON JM
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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สตรอว์ เบอร์ รีฟาร์ ม I วัดวาวูจองซาI ทาข้ าวห่ อสาหร่ าย + ใส่ ชุดฮันบก I
TRICK ART MUSEUM I สวนสนุ ก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่ น
ไม่ จากั ด)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#สตรอว์ เบอร์ รี ฟาร์ ม
เช้ านี ้นําท่านเข้ าสู่ สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม ให้ ท่านได้ ชิมสตรอว์เบอร์ รีสดๆ และได้ ร้ ู ว่า ชาวเกาหลีมีวิธกี ารปลูกสตรอว์
เบอร์ รีอย่างไรจึงได้ ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารั บประทาน..อิสระให้ ทุกท่านอุดหนุนซื ้อไปฝากคนทาง
บ้าน (**หมายเหตุ : การเก็ บขึ ้นอยู่กับจํานวนตามที่ชาวเกษตรกํ าหนด และขึ น้ อยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)
#วัดวาวูจองซา
นําท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั ้งอยู่ในเมืองซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียรพระพุทธรู ปขนาดมหึมา
ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระนํ ้าขนาดย่อม โดยบริ เวณรอบสระจะมีพระพุทธรู ปองค์เล็กๆวางเรี ยงรายอยู่
โดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึ ้นสู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่แกะสลั ก
มาจากไม้ ซึ่งนํามาจาก อินเดีย นอกจากนี ้ที่วัดแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็ บรั กษาระฆังที่ใช้ ตีในพิธีเปิ ดกี ฬาโอลิมปิ กในปี
ค.ศ.1988 อีกด้ วย
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เที่ยง

#บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู บาร์ บคี ิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของเกาหลี

บ่าย

#กิมบับ
นําท่านร่ วมเรี ยนรู้ วัฒนธรรมกับการเรียนทําข้ าวห่อสาหร่าย กิ มบับ อาหารประจําชาติ
เกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง
#ชุดฮันบก
จากนั ้นเชิญท่านร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติต่างๆชุดฮันบกพร้ อมถ่ ายรู ปเป็ น
ที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน
#TRICK ART MUSEUM
ต่อด้ วยชม TRICK ART MUSEUMพิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จัดแสดงศิลปะภาพลวงตา
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ
#สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
จากนั ้นให้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกั บสวนสนุกที่ดที ี่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ ทุกชนิดและไม่จํากั ดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ ท่านสนุกกั บเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้ าซาฟารี
ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกได้ ที่นี่ และชมความน่ารั กของหมีที่สามารถสื่อสารกั บคนได้ เดินชมและถ่ ายรู ปกั บ
สวนดอกไม้ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวน
ดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรื อดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กั นยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคมพฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
#Seoullo 7017
พาท่านสู่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์ คแห่งใหม่กรุ งโซล ถื อเป็ นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของ
เกาหลีใต้ ที่เกิ ดจากการปรั บปรุ งทัศนียภาพ รื อ้ สะพานบางจุด แล้ วปรั บให้ เป็ นถนนลอยฟ้า แถวบริ เวณสถานี
รถไฟโซล (Seoul Station) ให้ กลายเป็ นสถานที่พักผ่อนสําหรั บประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งสะพานนี ้จะเป็ น
พื ้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ และดอกไม้ กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถ
มาพักผ่อนหย่อนใจ ที่มาของชื่อ Seoullo 7017 ก็ คือ Seoul (โซล) ก็ คือชื่อเมืองอยู่แล้ ว lo (โล) หมายถึ งการเดิน
เลข 70 หมายถึ งปี ที่เริ่ มก่ อสร้ างสะพานแห่งนี ้ก็ คือปี 1970 เลข 17 หมายถึ งปี ที่แล้ วเสร็ จ ก็ คือ 2017โดยเส้นทาง
ที่เปิ ดนั ้นจะเชื่อม 17 เส้ นทางรอบกรุ งโซล ตั ้งแต่สถานี Hoehyeonตรงตลาดดงแดมุน ไปยังภูเขานัมซาน และ
Seoul Station Square ที่สถานีรถไฟโซล และบางเส้ นทางจะมีความสูงจากพื ้นถึ ง 17 เมตร ทําให้ เห็นวิวของ
หอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆ ได้ อย่างสวยงาม

เย็น

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกีส้ ไตล์เกาหลี
ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
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หลังจากนั ้นนําท่านเข้ าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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เช้ า

ศู นย์ นา้ มันสนเข็มแดง Iศู นย์ พลอยอเมทิส I ศู นย์ เวชสาอาง I
ศู นย์ สมุนไพรI พระราชวังชางด็อก I ศู นย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลี
เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศู นย์ การค้ าแฟชั่น ทงแดมุน I
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I LED ROSE GARDEN I
นั่ งรถชมบรรยากาศของแม่ นา้ ฮัน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
เช้ านี ้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์นํ ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ าง
ไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้องกั นการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ท่านได้ เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
#ศูนย์ พลอยอเมทิส
ต่อด้ วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรื อพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิด
นี ้ติดตัวไว้ จะทําให้ มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิ ดขึ ้นในชีวิต
#ศูนย์ เวชสาอาง
สุดท้ ายก่ อนรั บประทานอาหารกลางวันพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสําอางให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสําอางคุณภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครี มนํ ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ

เที่ยง

บ่าย

#ซัมเกทัง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย ซัมเกทังหรื อเมนูไก่ ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหาร
ชาววังในสมัยก่ อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่ จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรียกว่า กั กตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดํา และเกลือ เสิร์ฟท่าน
ละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน
#ศูนย์ สมุนไพร
จากนั ้นนําท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพรหรื อ ฮ็อกเกตนามูใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า
ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสําหรั บบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นํ ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อก
เกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต
ช่วยให้ ตับหรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่ างกายของท่านเองอีกด้ วย
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#พระราชวังชางด็อก
ถึ งเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกซึ่งเป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้ างต่อจากพระราชวัง
เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสําคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โช
ซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั ้งหมดที่ยังคงเก็ บรั กษาไว้ และที่นี่ยังได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกั บการช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่ นเกาหลี เมียงดงได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์
เกาหลีชั ้นนํา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่ นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กั นอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่าง
หลากหลายทั ้งเสื ้อผ้ า , รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสําอางซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE,
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้ น ยังมี เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวี
ดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ าหลากหลายชนิดให้ ได้ เลือก
ซื ้อกั น

#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี ้ท่านสามารถพบกั บร้ าน LINE FRIENDS STOREที่เต็มไปด้ วยสินค้ า LINE OFFICIAL ที่จําหน่าย
สินค้ าของที่ระลึกเกี่ ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรื อโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้ าที่
ระลึกให้ เลือกซื ้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายใน
ร้ านยังมีมุมน่ารั กๆ ให้ ถ่ายรู ปกั นอย่างจุใจอีกด้ วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้ านเลย คือ เจ้ าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่
ที่ตั ้งอยู่หน้ าร้ าน ที่ใครไปใครมาก็ ต้องถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้ แต่คนเกาหลีเอง
#ทงแดมุน
จากนั ้นนําท่านช็อปปิ ง้ ต่อที่ ศูนย์การค้ าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย
เครื่ องหนังรองเท้ า นอกจากนี ้ยังมีร้านเครื่ องสําอางต่างๆ เรี ยงรายตามตึกริ มสองข้ างถนนให้ ท่านได้ เลือกชม
นอกจากนี ้ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ นเปิ ดหมวกให้ ผ้ ทู ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ ชมกั นอีกด้ วย และฝั่ ง
ตรงข้ ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ ามไปชม ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ น
สถานที่สําหรั บจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึ งนิทรรศการต่างๆนอกจากนี ้ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN

เย็น

#โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)วิธีการทําคือ หั่นเนื ้อสัตว์
เป็ นชิ ้นบางๆ แล้ วหมักกั บเครื่ องปรุ งต่างๆก่ อนนําไปต้ มนํ ้าขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ ม
หลังจากนั ้นนําท่านเข้ าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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N SEOUL TOWER I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I
ศู นย์ โสม ISUPERMARKET
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#N SEOUL TOWER
เช้ านี ้นําท่านสู่ หอคอยกรุ งโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอย
ที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ กจอง, สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ ผ้ รู ั กชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้ องกุญแจ
คู่รัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)

#ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE)
หลังจากนั ้นนําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE)ที่นี่มีสินค้ าชั ้นนําให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทั ้ง นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
#คลองชองเกชอน
ในบริ เวณดิวตี ้ฟรี ท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์
โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิ โลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุ งโซล
แต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้ มีการพัฒนาประเทศอย่างก้ าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002
นายลี มยองปาร์ ค ผู้ได้ รับตําแหน่งเป็ นผู้ว่าการกรุ งโซล ได้ เสนอโครงการฟื ้นฟูคลองชองเกชอน
เพื่อฟื ้นฟูธรรมชาติสองฝั่ งคลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญมากในกรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้

เที่ยง

#เมนูจิมดัก (JIMDAK)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็ นเมนูไก่ ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น
เกาหลี คลุกด้ วยนํ ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียงเกาหลี
#ศูนย์ โสม
จากนั ้นพาท่านรู้ จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้ เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ ม
ความแข็งแรงให้ แก่ ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกํ าลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบํารุ งหัวใจของคุณได้ เป็ นอย่างดี ช่วยป้องกั นโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ
#SUPERMARKET
หลังจากนั ้นได้ เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั ้ง
กิ มจิ ไก่ ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกี ยบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก
ได้ เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-1DEC18-31MAR19

KOREA WINTER’S SOUL
#อัตราค่าบริ การ
เดือน ธันวาคม 2018
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 ธันวาคม
02 – 06 ธันวาคม
03 – 07 ธันวาคม
04 – 08 ธันวาคม
05 – 09 ธันวาคม
06 – 10 ธันวาคม
07 – 11 ธันวาคม
08 – 12 ธันวาคม
09 – 13ธันวาคม
10 – 14 ธันวาคม
11 – 15 ธันวาคม
12 – 16 ธันวาคม
13 – 17 ธันวาคม
14 – 18 ธันวาคม
15 – 19 ธันวาคม
16 – 20 ธันวาคม
17 – 21 ธันวาคม
18 – 22 ธันวาคม
19 – 23 ธันวาคม
20 – 24 ธันวาคม
21 – 25 ธันวาคม
22 – 26 ธันวาคม
23 – 27 ธันวาคม
24 – 28 ธันวาคม
25 – 29 ธันวาคม

สายการบิน

ราคาผู้ ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.-

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.-
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26 – 30 ธันวาคม
27 – 31 ธันวาคม
28 – 01มกราคม
29 – 02มกราคม
30 – 03มกราคม
31 – 04มกราคม

เดือน มกราคม 2019
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 มกราคม
02 – 06 มกราคม
03 – 07 มกราคม
04 – 08 มกราคม
05 – 09 มกราคม
06 – 10 มกราคม
07 – 11 มกราคม
08 – 12 มกราคม
09 – 13 มกราคม
10 – 14 มกราคม
11 – 15 มกราคม
12 – 16 มกราคม
13 – 17 มกราคม
14 – 18 มกราคม
15 – 19 มกราคม
16 – 20 มกราคม
17 – 21 มกราคม
18 – 22 มกราคม
19 – 23 มกราคม
20 – 24 มกราคม
21 – 25 มกราคม
22 – 26 มกราคม
23 – 27 มกราคม
24 – 28 มกราคม
25 – 29 มกราคม
26 – 30 มกราคม
27 – 31 มกราคม
28 – 01 กุมภาพันธ์
29 – 02 กุมภาพันธ์
30 – 03 กุมภาพันธ์
31 – 04 กุมภาพันธ์

สายการบิน

20,900.21,900.23,900.23,900.23,900.20,900.-

20,900.21,900.23,900.23,900.23,900.20,900.-

ราคาผู้ ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.-

17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.-
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เดือน กุมภาพันธ์ 2019
พีเรียดเดินทาง

สายการบิน

01 – 05 กุมภาพันธ์
02 – 06 กุมภาพันธ์
03 – 07 กุมภาพันธ์
04 – 08 กุมภาพันธ์
05 – 09 กุมภาพันธ์
06 – 10 กุมภาพันธ์
07 – 11 กุมภาพันธ์
08 – 12 กุมภาพันธ์
09 – 13 กุมภาพันธ์
10 – 14 กุมภาพันธ์
11 – 15 กุมภาพันธ์
12 – 16 กุมภาพันธ์
13 – 17 กุมภาพันธ์
14 – 18 กุมภาพันธ์
15 – 19 กุมภาพันธ์
16 – 20 กุมภาพันธ์
17 – 21 กุมภาพันธ์
18 – 22 กุมภาพันธ์
19 – 23 กุมภาพันธ์
20 – 24 กุมภาพันธ์
21 – 25 กุมภาพันธ์
22 – 26 กุมภาพันธ์
23 – 27 กุมภาพันธ์
24 – 28 กุมภาพันธ์
25 – 01 มีนาคม
26 – 02 มีนาคม
27 – 03 มีนาคม
28 – 04 มีนาคม

เดือน มีนาคม 2019
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 มีนาคม
02 – 06 มีนาคม
03 – 07 มีนาคม
04 – 08 มีนาคม
05 – 09 มีนาคม
06 – 10 มีนาคม

สายการบิน

ราคาผู้ ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.-

17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.-

ราคาผู้ ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.-

16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.-
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07 – 11 มีนาคม
08 – 12 มีนาคม
09 – 13 มีนาคม
10 – 14 มีนาคม
11 – 15 มีนาคม
12 – 16 มีนาคม
13 – 17 มีนาคม
14 – 18 มีนาคม
15 – 19 มีนาคม
16 – 20 มีนาคม
17 – 21 มีนาคม
18 – 22 มีนาคม
19 – 23 มีนาคม
20 – 24 มีนาคม
21 – 25 มีนาคม
22 – 26 มีนาคม
23 – 27 มีนาคม
24 – 28 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
26 – 30 มีนาคม
27 – 31 มีนาคม
28 – 01 เมษายน
29 – 02 เมษายน
30 – 03 เมษายน
31 – 04 เมษายน

16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.-

16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริ การ
+ หากท่านต้ องการห้ องสําหรั บพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั ้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั ้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากั นและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มั่นใจก่ อนทําการโอนเงินจองทุกครั ง้
กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่ อนเดินทางเท่านั ้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
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***ลูกค้ ามีความจําเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง, ศูนย์นํ ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็ บค่าบริ การเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั ้งสิ ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัท***
กรุ ณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่ อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจําขั ้นตํา่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

#อัตราทัวร์ รวม











ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชั ้นทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรั บ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกั นอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จํากั ด
ปลั๊กไฟ ADAPTER

#อัตราทัวร์ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึ งค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่มกรุ ณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั ้งทริ ป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกิ นสายการบินกํ าหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสําหรั บพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสําคัญถิ่ นที่อยู่ 4.
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6.รู ปถ่ ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยืน่ วีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรั บหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วย
ตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้ าที่อุทยานแห่งชาติซอรั คซาน
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#หมายเหตุ
 จํานวนผู้เดินทาง ขั ้นตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึ งผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั ้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั ้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรื อถูกปฎิเสธในกรณี อื่นๆ**การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านั ้น
ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รั บผิดชอบของบริ ษัท ไม่สามารถทําการเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อในกรณี อื่นๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านั ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัท
ทั ้งนี ้กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทั ้งสิ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และ
ต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชํารุ ด
หรื อฉี กขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิ ดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็ บเงิน (Invoice) กรุ ณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงินพร้ อมหน้ า
พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทั ้งหมดก่ อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนกั บทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิ ดขึ ้นได้ ทั ้งนี ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํ ากั บเท่านั ้น
 ในกรณี ที่ลูกค้ าตั ้งครรภ์ ต้ องมีใบรั บรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 กรณี กรุ๊ ปส่วนตัว กรุ๊ ปเหมา กรุ๊ ปนักเรี ยน กรุ๊ ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณี ที่ท่านซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกั นอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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การยกเลิ ก
- ต้ องยกเลิกก่ อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั ้น คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทุกกรณี
- ในกรณี กรุ๊ ปส่วนตัว กรุ๊ ปเหมา กรุ๊ ปนักเรี ยน กรุ๊ ปดูงาน เมื่อชําระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้น

ช่ วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได
กรุ๊ ปที่เดินทางต้ องการั นตีมัดจํากั บสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทั ้งหมด

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ในกรณี
ที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทั ้งสิ ้น

