ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER
LAST SNOW IN SEORAK 5D3N

บริการโดยสายการบินเกาหลีจินแอร์ (LJ)

กาหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561 (ฤดูหนาว)
(พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
ขาไป
ขากลับ

สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครือ่ งสุวรรณภูมิ>
LJ 004
กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
22.40 – 05.55+1
LJ 003
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)
17.25 – 21.25

ตัว๋ เครือ่ งบิน Low Cost จิ นแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยีย่ มราคาสุดคุม้
- ตัว๋ เครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋ เครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน
- กระเป๋ าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ สงู สุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน)

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ทาง บริษทั ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน
** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่ อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือ
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิ จารณาสถานการณ์แล้ วว่ า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ทัวร์น้ ีจัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่
เป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ัดจะได้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม) **
*** หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ
วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป ***

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็ คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันทีส่ อง

อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song)
อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) – วัดชินฮึนซา – พักซอรัคซาน 1 คืน

22.40 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

05.55+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
หลังผ่ านขั้น ตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรั บ สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลา
ท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านชม
ความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรื อเฟอร์ ร่ี ข้ามฟากไปยัง
เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี เพลงรักในสายลมหนาว ในฤดู
หนาวท่านได้ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางหิมะขาวปกคลุมต้ นไม้
และ ระหว่ าง 2 ข้ างทาง และถ่ ายรูปสวยๆกับ หิมะขาวโพลนรอบๆเกาะท่าน
ส า ม า ร ถ เดิ น เล่ น ร อ บ เก า ะ น า มิ ช ม ทิ ว ต้ น ส น ที่ เป็ น ไฮ ไล ท์ ข อ ง
เกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ าง
ทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ กแสนอร่ อย ให้ ท่านเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะ
เลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้ เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายัง
ฝั่ง
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ทคั คาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) เรียกหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์
ของเกาหลี ท่านได้ ความหนาวเย็นของหิมะที่ปกคลุมทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่านจะ
ประทั บ ใจไม่ ร้ ู เลื อ น ภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซ อรั ค ซาน ยั ง เป็ นมี วั ด ที่
ศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ต้ังอยู่
กลางแจ้ ง เป็ นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้ เห็นกอง
หินที่ถูกซ้ อนขึ้นเป็ นชั้นๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน เนื่องจากคนเกาหลีจะ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

นาหินมาซ้ อนกันแล้ วอธิษฐานขอพร อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็ นอุทยานแห่งชาติท่สี วยที่สดุ ของเกาหลีใต้
ผู้คนสวนใหญ่ให้ ความนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันทีส่ าม

สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - ให้ท่านชิมสตอเบอรีส่ ดๆจากไร่ –สนุกกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด
ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จากัดรอบ ) – Cosmetic Outlet เครือ่ งสาอางปลอดภาษี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ สกีรีสอร์ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak
Valley Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort หลังจากทาการเช็คอินที่พักเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านไปสนุกกับ
การเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2 เนินด้ วยกัน แบ่งเป็ นเนินสกีสาหรับผู้ฝึกหัดเล่น
1 เนิน, และเนินสาหรับผู้ท่เี ล่นชานาญแล้ ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์,
สโนว์สเลด อุปกรณ์สกีรวมชุด ประมาณ 50,000 วอน) สาหรับท่านที่เล่นเก่งแล้ วสามารถไถลจากบนยอด
เขาลงมาได้ มีเวลาให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ สาหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถ
ถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องดื่มร้ อนๆ ของว่าง ทานตามร้ านค้ าในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย

หลังจากนั้นนาท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรี ยกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ
บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลยค่ะ ให้ ท่านได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบ
ไร้ สารพิษ ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ และได้ ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีผล
ยักษ์รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย....
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี) (4)
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (เล่นได้ไม่จากัด) ที่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่
ที่ สุ ด ขอ งป ระเท ศ
ตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางหุ บ
เขา ท่ า นจะได้ นั่ ง
กระเช้ าลิฟท์ ให้ ท่าน
ได้ ส นุ ก ส น าน กั บ
เครื่องเล่นนานาชนิด
อ าทิ T-Express (
รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ทา่ น
ยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและ
แม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับดอกไม้
ซึ่งกาลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน และภายใน สวนสนุ ก
เอเวอร์แลนด์ ให้ ท่านได้ พบกับ LINE FRIEND STORE
มี สิ น ค้ ามากมายหลายรู ป แบบ แอปลิ เคชั่ น LINE นั้ น
นอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ได้ รับความนิยมแล้ วยังมีจุดขาย
อีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอปลิเคชั่น
LINE ที่มีสินค้ าออกมาให้ เลือกมากมาย ที่มีวางขายภายใน
ร้ าน LINE STORE จากนั้ น น าท่ า น สู่ COSMETIC
OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่ องส าอางปลอดภาษี เช่ น Snail
Cream (ครีมหอยทาก) ครีมนา้ แตก , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันทีส่ ี่
เช้า

พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ ามันสน - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ ฟรี – อิสระช้อปปิ้ งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
จากนั้นนาท่านชมพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung
Palace) เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของ
กรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่ และเก่าแก่ท่สี ุดในกรุงโซล
สร้ างขึ้น ในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์ โชซอน
นาท่านเข้ าชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู ” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาว
เกาหลี รุ่ น ใหม่ นิ ยมรั บ ประทาน เพื่ อ ช่ วยดู แ ลรั ก ษาตั บ ให้
สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรคตั บแข็งไม่ถู กทาลายจากการดื่ม
กาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่กาลัง
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้ นเลือด
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 4 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โคดึงออกุวี (ปลาย่าง เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ) (7)

บ่าย

พาท่านชม โรงงานสาหร่ ายเกาหลี ให้ ท่านได้ ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ ายเกาหลี แสนอร่ อย พร้ อมชิ ม
สาหร่ายอร่อยๆ รสต่างๆ และท่านยังสามารถซื้อกลับไปเป็ นของฝากที่บ้านได้ อีกด้ วย ให้ ท่านได้ ลองทาคิมบับ
( ข้ าวห่อสาหร่าย ) ที่คนเกาหลีนิยมทาน ท่านจะได้ เรียนรู้วิธกี ารทาและสนุกสนานกับการทาด้ วยตนเอง

จากนั้นนาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ใส่ ชุด
ประจาชาติเกาหลี ( ชุดฮันบก ) อิสระถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี
(ดิวตี้ ฟรี) สิน ค้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิก า,
แว่ นตา,เครื่ องสาอางค์กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป น้าหอม
เครื่ อ งส าอางแบรนด์ ช้ั น ดั ง อาทิ SULWHASOO ,
DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์
เนม MCM , CUCCI ให้ ท่านอิสระได้ เลื อกซื้ ออย่ าง
เต็ม จากนั้ น น าท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ย่ า นถนนอิ น ซาดง
ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่น่ีเป็ นสถานที่ซ่ึงรวบรวมร้ านขายผลงานสถาปั ตยกรรม
หัตถกรรมโบราณแบบพื้ นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับว่ าเป็ นถนนที่มีการ
ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ ได้ อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเต็มไปด้ วยร้ านอาหารในราคาไม่
แพง โดยในช่ วงวั น หยุ ดจะมี นั ก ท่อ งเที่ยวหลั่ งไหลมาที่น่ี เพื่ อ ชื่ น ชมกับ ผลงานศิ ลปะ หรื อ แม้ กระทั่งหาซื้ อ
ของขวัญของฝากเป็ นจานวนมากจนต้ องมีการปิ ดถนนห้ ามให้ รถผ่าน….และท่านสามารถช็อปปิ้ ง สินค้ าปลอด
ภาษี ท่ี SM ดิวตี้ฟ รี พิ เศษ โดยที่น่ี มี สิน ค้ าชั้ น น าให้ ท่านเลือกซื้ อมากมายหลาย ชนิ ด อาทิ น้าหอม เสื้อผ้ า
เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

ยั
งไม่พอ พาท่านไปช้ อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 5 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

พบกับ สินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น เครื่ องประดับ รองเท้ า เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE ,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ ง ต ล าด เมี ย ง ด ง ยั ง มี
ร้ านอาหาร แผงลอย จาหน่าย ขนม เครื่องดื่ม ของทานเล็ก รวมถึง ไอศกรีมฟุต ชื่อดัง ให้ ท่านเลือกทานแบบ
จุใจ ทั้ง 2 ข้ างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว

คา่

*** อิสระอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ***

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันทีห่ า้

เช้า

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รกั - ละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
นาทานจากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่ วยทาให้ จิตใจสงบ
และเพิ่ ม พละก าลั งโดยส่วนรวมสรรพคุ ณ ทางการแพทย์ ช่ วยบ ารุ ง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก จากนั้ น น าท่านชมโรงงานเจี ยระไน พลอย
อเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนาโชคโดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี
ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้ อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัย
ตัวร้ ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ
เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุง
โซล 1 ใน 17 หอคอยเมื อ งที่สูงที่สุด ในโลก สูงถึ ง
480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุง
โซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน
คล้อ งกุญ แจคู่ รกั เพราะมี ความเชื่ อ ว่ าคู่ รัก ที่ได้ ม า
คล้ องกุ ญ แจที่น่ี จะรั กกัน ยาวนานตลอดไป (อิ ส ระ
ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คัมจาทัง ซุปกระดูกหมูรสเด็ด ต้มจนเปื่ อยใส่ส่วนผสมทีเ่ ป็ น
แบบเกาหลีแท้ๆ ผักนิดหน่อยต้มให้เปื่ อยซดร้อนๆ แก้หนาวได้ดี (9)
จากนั้นนาท่าน นาท่านแวะซื้อของฝาก ร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม
เครื่องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)

ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ.........
17.25 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

21.25 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ



HAPPY TOGETHER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300 บาท)

ขออนุ ญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์

ราคา

เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2018 FULL
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2018

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว

17,900

17,900

17,900

5,000

19,900

19,900

19,900

5,000

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน ราคา 8,900 บาท

** ข้อควรทราบ **
1. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
3.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามทีร่ ะบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4.

ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใด
สนใจสามารถซื้ อได้ ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้าไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้ น

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก./ นาขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000
วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่ อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะน ากรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ท่ี รับ ผิ ดชอบ หากท่ านมี ความจาเป็ นต้ อ งรั บ ฝากของจากผู้ อ่ ื น เพื่ อ ที่ จะน าไปยั งประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้ องไม่ เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่ าวันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่ วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
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 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่ มี การคืนเงินมั ดจาหรือค่ าทัวร์ท้ังหมด ขอ
สงวนสิท ธิ์ท่ีจะปรับ ราคาตามสถานการณ์ ท่ีมีการปรั บขึ้ นจากภาษี เชื้ อเพลิ งที่ท างสายการบิ น อาจจะมี การเรี ยกเก็บ เพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่ รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการใน
แต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีท่ีผ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมื อง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมื องหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่ เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่ อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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