ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER 5D3N
KOREA FOREVER LOVE บินเกาหลี จินแอร์ (LJ)

กาหนดการเดินทาง : 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 22,900 บาท (ราคานี้ยงั ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ
ท่านละ1,300 บาท)

(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน 4 ดาว)

จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. พักโรงแรม 4 ดาวในโซลใกล้ แหล่งช้ อปปิ้ ง 2 คืน
2. ชิมสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ สดๆ จากไร่
3. ดื่มด่าความงามของหิมะสุดโรแมนติกบนเกาะนามิ
4. เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท
5. เต็มอิ่มบุฟเฟ่ ต์ขาปู พร้ อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อ้นั
6. หรรษาช้ อปปิ้ ง เมียงดง อินซาดง ฮงแด และ Duty Free

สายการบินจินแอร์ แอร์ ไลน์ (LJ) <ขึน้ เครื่องสุ วรรณภูมิ>
ขาไป
ขากลับ

LJ 004
LJ 003

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุ งเทพ (BKK)
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22.40 - 05.55+1
17.25 - 21.25
หน้ า 1 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ตั๋วเครื่องบิน Low Cost จินแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยีย่ มราคาสุ ดคุ้ม
- ตัว๋ เครื่ องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋ เครื่ องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรงโซล ทุกวัน
- กระเป๋ าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่ องได้สูงสุ ด 12 กก. ฟรี บริ การอาหารว่าง เครื่ องดื่มทั้งไป-กลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน)

ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่นทาง บริษัทฯ เก็บมัดจาค่ าทัวร์ ท่ านล่ ะ 10,000 บาท/ท่ าน
** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภท
ทีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนีเ้ พือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้ าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเทีย่ วบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า
อยูน่ อกเหนื อความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู ้
จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ น้ ีจดั ให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่ านไม่ สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่
สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพือ่ การใช้ ตั๋วเครื่องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่ แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่ ร่วมทัวร์ ในบาง
วัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ ที่เป็ นจริง เพือ่ ทาง
ผู้จัดจะได้ คิดค่ าบริการทีเ่ หมาะสม) **
*** หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบอายุของหนังสื อเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร ว่ าจะต้ องคงมีอายุเหลือ ณ
วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป ***

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุ งเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้ )

19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ K เคาน์เตอร์สาย
การบิน JIN AIR (LJ) กรุ ณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวย
ความสะดวกการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่ องบิน และสัมภาระให้แก่ท่าน….
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

22.40 น.
หมายเหตุ

เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขึ้นเครื่ องก่ อนเวลา
เครื่องออก 30 นาที
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หน้ า 2 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ อง

อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ (Winter Love Song) – พักซู วอน 1 คืน

05.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรี ยบร้อย
แล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็ วกว่าประเทศไทย 2
ชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรื อเฟอร์
รี่ ขา้ มฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสาหรับ
คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละคร
เกาหลี เพลงรักในสายลมหนาว ในฤดูหนาวท่านได้สัมผัส
บรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไม้ และ
ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรู ปสวยๆ กับหิ มะขาวโพลนรอบๆเกาะ
ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็ นไฮไลท์ของ
เกาะนามิ และถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมี
ร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก
แสนอร่ อย ให้ท่านเลือกซื้ อทานได้ตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกนัง่ จิบ
กาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควร นัง่ เรื อประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู“ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ ท Oak Valley Ski Resort หรื อ Yangji Pine Resort Ski Valley หรื อ Jisan Forest Ski
Resort หรื อ Welli Hilli Ski Resort นาท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนิ นสกี
ถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสาหรับผูฝ้ ึ กหัดเล่น 1 เนิน และเนินสาหรับผูท้ ี่เล่นชานาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทัวร์
ยังไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี, สกีลฟิ ท์ , สโนว์ สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุ ดประมาณ 50,000 วอน) ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด แบบเต็มอิ่ม หรื อ ท่านไหนที่ไม่เล่นก็สามารถเดินถ่ายรู ปรอบๆ สกีรี
สอร์ ท ภายในรี สอร์ ทมีท้ งั ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู SHABU SHA BU) (2)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ซู วอน Central Plaza หรือ ระดับเทียบเท่า
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ าม

ชิมสตรอเบอร์ รี่สดๆ จากไร่ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (เล่นไม่ จากัดรอบ) – หัดทาคิมบับ + ช้ อปปิ้ งเครื่องสาอาง
ปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - อิสระช้ อปปิ้ งจุใจ ทีต่ ลาดฮงแด ตลาดช้ อปปิ้ งชื่ อดังย่ านมหาวิทยาลัยฮ
งอิก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (3)
นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ นักท่องเที่ยวมักเรี ยกว่า สตรอเบอเร้ อ เพราะลูกสต
อเบอรี่ ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เห็น
แปลงปลูกสตรอเบอร์ รี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตรอเบอร์รี่แบบไร้สารพิษ
ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่ อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านจะ
ลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่ที่หวาน กรอบ อร่ อย อิสระให้ท่านถ่ายรู ปกับไร่ สตรอ
เบอร์ รี่ และท่านยังสามารถสัง่ ซื้ อกลับไปเป็ นของฝากที่บา้ นได้อีกด้วย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตล์ เกาหลี PORK GALBI) (4)
บ่าย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอินที่ต้ งั ของ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึ่งถูก
ขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ลงไปหุ บเขาด้านล่าง จากนั้นให้ท่านได้
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิ เฮอลิเคน ทีเอ็กซ์เพลส (รถไฟรางไม้) รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้
ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ แฝดคู่แรกของ
โลก (ลูกของพ่อสิ งโต และแม่เสื อ) เสื อขาว สิ งโตเจ้าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ
และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซ่ ึ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน
(ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนฤษภาคมเดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิ งหาคม-เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือน
ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็ นสวนดอกเบญจมาศ) และให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรู ปแบบ
แอปลิเคชัน่ LINE อาทิ กระเป๋ า หมวก แว่นตา หรื อหมอนรู ปแบบต่างๆ ที่น่ารักจนคุณๆ อดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้ อกลับไปเป็ น
ของฝากแน่นอน จากนั้นพาท่านไปเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม
แปลว่า สาหร่ าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่ เป็ นชิ้นๆ พอดีคา จิ้มกะโชยุญี่ปุ่น หรื อวาซาบิก็ได้
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

จากนั้นนาท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้ งเครื่ องสาอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครี มหอยทาก),
Water Drop (ครี มน้ าแตก), Bubble Cleansing, CC ครี ม, แป้ งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่ งราคาถูกกว่าที่
เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น อยูใ่ กล้กลับมหาวิทยาลัย ฮง
อิก ถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยสิ นค้าแฟชัน่ แผงลอย ร้านรวมแฟชัน่ และเครื่ องสาอางค์สุดชิ คอย่าง STYLE NANDA
ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่ มากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านไอศรี มต่างๆ

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก หรื อไก่ ผัดวุ้นเส้ นอร่ อยน่ าลอง) (5)
โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4*

วันทีส่ ี่

ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊ อกกุง - นา้ มันสน (RED PINE) - ดิวตีฟ้ รี ตลาดอินซาดง (ถนน
วัฒนธรรมเกาหลี ) ช็อปปิ้ งกับตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”
พิเศษ !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่ อ้นั
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (6)
นาท่านชม “ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ ดื่มแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ หรื อสารตกค้างจากอาหาร
และยา
นาท่านชม พระราชวังชางด๊ อกกุง เป็ นพระราชวังที่สวยงาม และ
ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วย
ระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรื อ นา้ มันสนเข็มแดง ผลิตจาก
ใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ ึ งใช้เวลาค้นคว้า และวิจยั มาอย่างยาวนาน มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจาก
ร่ างกาย ช่วยลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้างสารพิษหรื อดีทอ็ กเลือดให้
สะอาด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสู ง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสู ง และโรคไขข้อเสื่ อม

เช้ า
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือปลาหมึกผัดซอสขลุกขลิก) (7)
จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตีฟ้ รี) สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา,
เครื่ องสาอางค์, กระเป๋ า, กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นน้ าหอม เครื่ องสาอางแบรนด์ช้ นั นาต่างๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่านถนนอินซาดง เป็ นสถานที่ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีที่สินค้าเก่า และดั้งเดิมจาหน่าย
รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรี มากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่ งมีท้ งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน
เรี ยกได้วา่ ที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็วา่ ได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ก็จะพบ
เห็นการประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์ เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับ
สิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า หมวก เครื่ องประดับ และร้านเครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE และในตลาดแห่ งนีม้ ี ร้ านรองเท้าดัง
อาทิ ADIDAS, NEW BALANCE , NIKE, ABC MART

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่ อ้ นั (8)

ค่า

ทีพ่ กั

โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4*
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วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง

บ่าย

17.25 น.
21.25 น.

ศูนย์ โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – ร้ านละลายเงินวอนซุ ปเปอร์ มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (9)
จากนั้นนาท่านรู ้จกั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง และเร็ วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึงถึงสุ ขภาพ
จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรียด์ งั “You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้าย
กับนายต่างดาว) และ “Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพกรุ งโซล และชานเมืองแบบ
รอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้ องกุญแจคู่รักเพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่ จะรักกันยาวนาน
ตลอดไป (อิสระไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม หรือ SAMGYETANG) (10)

จากนั้นนาท่านเตรี ยมตัวกลับกรุ งเทพ แวะซื้ อของฝากที่ “ร้ านละลายเงินวอน” สาหร่ าย ขนมต่างๆ นมกล้วย
เหล้าโซจูรสต่างๆ มาม่าเผ็ดชื่ อดังของเกาหลี อัลมอนด์น้ าผึ้ง กิมจิ ป็ อกกี้เกาหลี ช็อกโกแลค ฯลฯ

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพื่อทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่ องบิน และสัมภาระ........
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านค่ ะ
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HAPPY TOGETHER
ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่ านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่ าทิปทุกท่ านที่สนามบินสุ วรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์ เกาหลี 14-18 กุมภาพันธ์ 2561
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2018

ราคาทัวร์

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

22,900

22,900

22,900

6,500

ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
** ข้ อควรทราบ **
1. ทัวร์ นีจ้ ัดให้ เฉพาะลูกค้ าทีป่ ระสงค์ จะไปท่ องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านั้น หากท่ านไม่ สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน
แค่ สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตั๋วเครื่องบิน และทีพ่ ักในราคาพิเศษ หากท่ านไม่ แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่ ร่วมทัวร์
ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
2. โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้ างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือรถติด อาจ
ปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสถานการณ์ หน้ างาน) ไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทราบในแต่ ละวัน
3. ร้ านช้ อปปิ้ งทีท่ างรั ฐบาลให้ ทัวร์ ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่ วมมือลูกทัวร์ ลงทุกร้ าน ซื้อไม่ ซื้อไม่ ว่ากัน ทาง
บริษัทฯ ไม่ มีนโนบายบังคับซื้อแต่ อย่ างใด ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้ า
4. ประเทศเกาหลีใต้ มีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ าย ลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ ขึน้ อยู่กบั ความพึง
พอใจของลูกค้ าไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพ - อินชอน - กรุ งเทพ (ตัว๋ กรุ๊ ป) และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / นาขึ้นเครื่ องได้ 12 กก.
 มัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
กรณี ปรับเพิม่ อัตราค่าภาษีเชื้ อเพลิง และประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ และจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท/คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ทางบริ ษทั ฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วนั จองภายใน 2 วัน
และ ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (19 มกราคา 2561) (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อ ชาระไม่
ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ****ราคาดังกล่ าวเป็ นราคาโปรโมชั่ น ไม่ สามารถยกเลิกการจองได้ ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการออกเดินทาง หรื อปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยว และรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระให้กบั สายการบิน และสถานที่ต่างๆ แบบ
ชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรื อใช้บริ การตามรายการไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด หรื อ
ได้รับการปฏิเสธการเข้า หรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวน
สิ ทธิ การคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อน หรื อญาติของท่านต้องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนา กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศ
นั้นๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่า ต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ า หรื อสิ่ งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การหักเงินในส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัว หรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้ หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้
บริ การในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อหน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณี อื่นๆ
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 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่ องบิน กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนา
ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน แยกใส่ ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ
มีดพก แหนบ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้าม
นาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีไ่ ด้ มอบความไว้ วางใจ ให้ ทางบริษัทฯ เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้ งนี้”
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