(พัก SKI RESORT 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
*** ฟิ นกับเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง ให้ท่านได้ตกปลาสุดมันส์***

วันแรก

รายการโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ …..
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนาบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

วันทีส่ อง

สนามบินอินชอน – สัมผัสบรรยากาศงดงามทีเ่ กาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ”
นาท่านร่วมสนุ กกับ “เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง ICE

FISHING FESTIVAL 2019
(รวมอุปกรณ์ตกปลา) ** พิเศษ !! นาท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน**
ฟิ นสุดๆกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
22.25 น.

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

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น ....นําท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หนึ่ง
ในสถานที่ถ่ายทําซีรีย์เกาหลี ชื่อดัง เพลงรักในสายลมหนาว
นําท่านขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้ เวลาเพียง 5 นาที
ในฤดูหนาวท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะ
ขาวปกคลุมต้ นไม้ และ ระหว่าง 2 ข้ างทาง ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปสวยๆ
กับหิมะขาวโพลนทั่วทั้งเกาะ ชมทิวต้ นสนที่เป็ นไฮไลท์ของเกาะ
นามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
ระหว่างทางกลับมี
ร้ านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ ก
แสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบ
กาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากนั้น ได้ เวลานัด
หมาย นําท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้น นําท่าน ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 ซึ่งเทศกาลนี้
1 ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งจะจัด ช่วงเดือนมกราคมของทุก ๆ ปี เพราะในช่วงเดือนมกราคม บริเวณ แม่น้ า
จะหนาวเย็นจน เป็ นนํา้ แข็ง และมี ความหนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซึ่งสามารถรองรับนํา้ หนักเป็ นตันๆ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่มี าเยือนนับล้ านคน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี้เพื่อ ตกปลาเทร้าท์ ที่
อาศัยอยู่ในนํา้ เย็นที่มีอุณหภูมิต้งั แต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป

วิธีการตกปลา คือ หย่อนเหยื่อปลอม (ที่ทางเทศกาลเตรียมไว้ ให้ ) ลงไปในรู จากนั้นก็กระตุกไม้ เบ็ดตกปลา
เบาๆ ให้ เหมือนเหยื่อกําลังลอยไปลอยมาในนํา้ และปลาก็จะเข้ ามากินเหยื่อ ง่ายๆเพียงแค่น้ ีกท็ าํ ให้ ทา่ นตก
ปลาได้ อย่างสนุกสนาน ) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ค่อยนําปลาที่ตกได้ ไปย่างให้ ทาน และ
ภายในงานจะมีกจิ กรรม สนุกๆ ท้าความหนาว อาทิ การแข่งขันจับปลาเทร้ าท์ ด้ วยมือเปล่า การเล่นสโนสเลด
จักรยานปั่นบนลานนํา้ แข็ง และอื่นๆอีกมากมาย

หมายเหตุ :
(เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง มีประมาณ (ช่วงวันที่ 05 – 27 มกราคม 2562)
อ้างอิงจาก http://english.visitkorea.or.kr ทั้งนี้ ทั้งนั้นขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ....ทางผูจ้ ดั ไม่
สามารถกาหนดได้ กรณีเทศกาลเลือ่ นวันเปิ ด เนือ่ งจากลานน้ าแข็งยังไม่แข็งตัวเต็มที
ทางบริษทั ฯ ขอปรับเปลีย่ นโปรแกรมทดแทนเป็ น >> นาท่านไปตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !!
SOYANGGANG SKY WALK (สะพานกระจกทีย่ าวทีส่ ุด) เนือ่ งจากบริษทั ฯต้องคานึงถึง
ความปลอดภัยลูกค้าเป็ นหลัก

จากนั้น นําท่าน ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk : 소양강 스카이워크) ที่ต้งั อยู่ริม
ทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ ท่านจะได้ สัมผัสความตื่นเต้ นจาก การเดินบนสะพานกระจกแก้ ว ที่มีความยาวกว่า
156 เมตร ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอน
กลางคืนเราก็จะเห็นแสงไฟสปอร์ตไลท์ท่สี าดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบ
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จากนั้น...นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ
ระดับเทียบเท่า หลังจากทาการเช็คอินทีพ่ กั เรียบร้อยแล้ว นําท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ประกอบไปด้ วย เนินสกีสาํ หรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสําหรับผู้ท่เี ล่นชํานาญแล้ ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยงั
ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่น อาทิ ชุด สกี รองเท้า สกี ไม้โพล ราคาป ระมาณ 50,000 วอน) สําหรับท่านที่
เล่นสกีเป็ น สามารถ นั่งกระเช้ าลิฟต์ข้ นึ ไปเล่นบนยอดเขาได้ เลย ให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่
สาหรับท่านทีไ่ ม่เล่นสกี หรือ สโนว์สเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องดื่มร้ อนๆ ของว่าง
ทานตามร้ านค้ าในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย..

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม
เช้า

(เมนู ...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึก หมูผดั ซอสขลุกขลิก..รสอร่อย) (2)

โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)

ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จากัด) - ช้อปปิ้ งเครือ่ งสาอาง
COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รกั ณ หอคอยโซลทาวเวอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสรอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูก
โตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลย ให้ ทา่ นได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอวเบอรี่แบบไร้ สารพิษ
ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ ได้ ผลผลิตที่อร่อยและปราศจากสารพิษ ให้ ทา่ นสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย....

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...หมู ย่างเกาหลีตน้ ตารับ PORK GALBI) (4)

บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จากัด ) เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา
ท่านจะได้ น่ัง
กระเช้ าลิฟท์ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด
อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ และในสวนสนุก
แห่งนี้ทา่ นยังสามารถ ท่องไปกับโลกของ สวนสัตว์ป่า ท่านจะ
ได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้าตาล ทีแ่ สนรูส้ ามารถทาตาม
คาสัง่ ของเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้ขนม ทัง้ เดิน เต้น และโยนลูกบอล
รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเ่ ดียว อีกทั้งท่านจะได้
พบเสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า และสัตว์นานาชนิด และภายใน สวน
สนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ ทา่ นได้ พบกับ LINE FRIEND
STORE มีสนิ ค้ ามากมายหลายรูปแบบ แอพพลิเคชั่น LINE
นั้นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ได้ รับความนิยมแล้ วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรคเตอร์หลักของตัวละครของ
แอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสนิ ค้ าออกมาให้ เลือกมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...จิ มดัก ไก่ผดั วุน้ เส้นอร่อยน่าลอง) (5)

จากนั้นนําท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอาง ค์ยอดนิยม เช่น Snail Cream , water drop
(ครีมนํา้ แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่ม โบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้น นําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวม
ค่าขึ้ นลิฟท์) นําท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว)

และ ซีรียเ์ รื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลาง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก
สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจ
คู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ ามาคล้ องกุญแจคู่รักที่น้ ี “จะทาให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

ทีพ่ กั

วันทีส่ ี่

เช้า

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

น้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ทาคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู
ช้อปปิ้ งแบนด์เนม ดิ วตี้ฟรี Duty free - พาท่านช้อปปิ้ งเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ และ
ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับความนิยมมากในตอนนี้
สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น
เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุด
ตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ
โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนําท่านชม พระราชวัง
เคียงบกกุง เป็ นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยว
ยอดฮิตของกรุงโซล หน้ าพระราชวังจะมีทหารเวร
ยามผลัดเปลี่ยนยืนประจําการ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่ได้ ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่
และเก่าแก่ท่สี ดุ ในกรุงโซล สร้ างขึ้นในปี 1394 ใน
สมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ในช่วงฤดูหนาว
พระราชวังแห่งนี้จะปกคลุมไปด้ วยหิมะขาวโพลน
สวยงาม จนต้ องเก็บภาพความประทับไว้ เลยทีเดียว
จากนั้น นําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อก
เก็ตนามู ” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อ
ช่วยป้ องกันโรคตับแข็งไม่ให้ ถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (7)

บ่าย พาท่านชม

โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ ทา่ นได้ ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้ อมชิม
สาหร่ายๆ หรือจะซื้อเป็ น
ของฝากกลับบ้ านก็ได้
จากนั้น นําท่านไป เรียนรู้
ขั้นตอนการ ทาคิมบับ
(ข้าวห่อสาหร่าย) อาหาร
ง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน คิม แปลว่า
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว
มีลักษณะ เป็ นแท่งยาวๆ
หั่นเป็ นชิ้นพอดีคาํ จิ้มกะโชยุญ่ีปุ่น หรือ วาซาบิ ก็ได้ จากนั้นพา
ท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติ
เกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพ
ความประทับใจ จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งสินค้าปลอดภาษี
(ดิวตี้ ฟรี ) สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา , กระเป๋ า ,
นํา้ หอม เครื่องสําอางแบรนด์ช้ันดัง อาทิ
SULWHASOO ,
LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋ าแบรนด์ดัง อาทิ
MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL อิสระให้ ทา่ นเลือก
ช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ยังไม่พอนําท่านไป ช้ อปปิ้ ง ต่อกันที่
“ ตลาด ทีฮ่ อตทีส่ ุด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม
สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะ พบกับสินค้ า อาทิ เสื้อผ้ า
แฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas และรองเท้าทีก่ าลัง
เป็ นทีน่ ิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้ อปปิ้ ง เครื่องสําอาง ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE
SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ มากมาย ที่สาํ คัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food
Street อีกด้ วย เพราะนอกจากสินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องดื่ม ขนมหวาน
ไอศกรีม หลากหลายร้ านให้ ทา่ นเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด นํา้ ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู
ทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีร้ ุง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

คา่ *** อิสระอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ***
ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีห่ า้

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนําท่านรู้จัก สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก จากนั้น นําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลี เป็ นแดนของพลอยสีม่วง
พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ ฯลฯ

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

(เมนู ...ไก่ตุน๋ โสม SAMGYETANG) (9)

จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งอย่างจุใจที่ HYUNDAIPREMIUM OUTLET เอาท์เลทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได
สินค้ าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย
อาทิ เช่น
Coach ,Chanel ,Armani, Calvin Klein , Diesel ,
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ สินค้ าลดราคา สูงสุด
ถึง 30 - 80% อีกด้ วย จากนั้น นําท่านเตรียมตัว
กลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ฝากที่ “ ร้านละลายเงิน
วอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้ าวพองรสชาติต่างๆ
เหล้ าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลาย
รสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีช่ือดัง
ฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินตัว๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ

17.10 น. เหินฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน
21.10 น.

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

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ น
วันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี



HAPPY TOGETHER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบิน สุวรรณภูมิ

อัตราค่ าบริการ : ทัวร์ เกาหลี มกราคม 2562
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2562
วันที่ 02 – 06 มกราคม 2562
วันที่ 03 – 07 มกราคม 2562
วันที่ 04 – 08 มกราคม 2562
วันที่ 05 – 09 มกราคม 2562
วันที่ 06 – 10 มกราคม 2562
วันที่ 07 – 11 มกราคม 2562
วันที่ 08 – 12 มกราคม 2562
วันที่ 09 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 10 – 14 มกราคม 2562
วันที่ 11 – 15 มกราคม 2562
วันที่ 12 – 16 มกราคม 2562
วันที่ 13 – 17 มกราคม 2562
วันที่ 14 – 18 มกราคม 2562
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2562
วันที่ 16 – 20 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2562
วันที่ 18 – 22 มกราคม 2562
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2562
วันที่ 20 – 24 มกราคม 2562
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2562
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2562

22,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900

22,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มี
เตียง
22,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
22,900

พักเดีย่ ว
เพิม่
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

วันที่ 26 – 30 มกราคม 2562
วันที่ 27 – 31 มกราคม 2562
วันที่ 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
วันที่ 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
วันที่ 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
วันที่ 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562

21,900
19,900
20,900
21,900
22,900
22,900

21,900
19,900
20,900
21,900
22,900
22,900

21,900
19,900
20,900
21,900
22,900
22,900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท **
*** ราคาจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่ องบิน ราคา 8,900 บาท ***

** ข้อควรทราบ **
1. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร ,

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 และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปสาหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้ าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขการชาระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่
ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
4.

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight จ าหา ณ
อบข ก
อ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

