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กำหนดกำรเดินทำง เดือน 01 ธันวำคม 2561 – 28 กุมภำพันธ์ 2562
วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30-22.00 น. คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชัน้ 4 ชันผู
้ ้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สาย
การบิน EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ……. ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข …… โดยมี
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่ องของเอกสาร
ข้ อแนะนา ถ้ าต้ องการนาของเหลวขึ ้นเครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้ องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วย ให้ นาถุงขึ ้นไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจาก

สัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาต ให้ นาเข้ าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ

22.20-01.35

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET โดยเที่ยวบิน ZE512 / ZE514 หรื อ

เทียบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY เป็ นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล
* สายการบินโลว์คอสไม่เสริ ฟอาหารบนเครื่ องบิน เสริ ฟเป็ นน ้าเปล่าเท่านัน้ // น ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ ้น
* ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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วันที่สองของการเดินทาง
06.20-10.10

วัดวาวูจองซา - ลานสกี

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ วขึ ้น 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้

ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) และผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
พาท่านนมัสการเศียรพระพุทธรุปที่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple เป็ น วัดเก่าแก่ทตี่ งอยู
ั ้ ก่ ลางภูเขา ทา
ให้ ได้ เห็นวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่นิยมอีกที่หนึง่ เลย เมื่อเข้ าไปยังไม่ทนั ถึงตัววัดก็จะเห็นเศียร
พระพุทธรูปไม้ สลักขนาด ใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโด่ดเด่นมาแต่ไกล
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของวัดนี ้ เศียรพระพุทธรูปนี ้มีความสูงถึง 8
เมตร วางตังอยู
้ บ่ นกองหินขนาดใหญ่ ถ้ ามองจากระยะไกลกองหินนี ้
จะดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้ วมีแค่เศียรพระเท่านันที
้ ่ทามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้ รับการ
บันทึกลงกินเนสบุ๊คให้ เป็ นรูปสลักจากไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วย ที่นี่ถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกาหลีใต้
กลางวัน พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี ้ คือหมูหมักชิ ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน
ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้ นมาต้ มรวมกัน โดยสามารถทานได้ ทงแบบแห้
ั้
งและน ้า เครื่ องเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุ้น
เส้ นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริ ฟพร้ อมกับข้ าวสวยร้ อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี ้อย่างแน่นอน
จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ ลานสกี ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมบรรยากาศสองข้ างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของ
ประเทศเกาหลีที่สวยที่สดุ เมื่อถึงสกีรีสอร์ ทอิสระให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและ
เล่นสกีซงึ่ ลานสกีแห่งนี ้มีความท้ าทายให้ ทา่ นได้ สมั ผัสด้ วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ตา่ กว่า 1 กิโลเมตรขึ ้นไป และเป็ นที่
กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่าง
ยอดเนินและพื ้นด้ านล่างมาท้ าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้ อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็ นใน
ฤดูหนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้ าง (ราคาไม่รวมอุปกรณ์สกี)
***ลานสกีจะเปิ ดให้ บริ การขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและปริ มาณหิมะในขณะนัน้ ***
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เย็น พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ทัคคาลบี ้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์ บีควิ ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอส
บาร์ บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้ วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึง่ จะนาข้ าวสวยและสาหร่าย
แห้ งมาผัดรวมกับทัคคาลบี ้เพื่อให้ เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี ้โปคีมหรื อข้ าวผัดทัคคาลบี ้ที่ทงหอม
ั้
อร่อย เสิร์ฟพร้ อม
เครื่ องเคียง
ที่พกั

พาทุกท่านเข้ าพักที่ Lucebridge Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง - ศูนย์ รวมเครื่องสาอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ ้ งสตรีท - หอคอยกรุ งโซล
ล๊ อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันพาท่
้
านเดินทางต่อที่ ร้ านนา้ มันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน ้าตาลในกระแสเลือด
ป้องกันการเกิดเส้ นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้ างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและ

ทาให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ที่ได้ รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ศูนย์ รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอ ศัลยกรรม
เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ า เครื่ องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และ
อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี ้ยังมีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น
ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน ้าแตก , BB Cream , etc
จากนันพาท่
้
านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้ า หลากหลายแบรนด์ดงั ที่กาลังเป็ นที่นิยมในเกาหลี เช่น ETUDE ,SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO ,
BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบ
เป็ นของฝากให้ กบั คนใกล้ ตวั ได้ อกี ด้ วย
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กลางวัน บริ การท่านด้ วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างทีม่ ีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อหมูมาหมัก
กับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ แล้ วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้นโตพอสมควร พอใกล้
สุกแล้ วก็ต้องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม หอคอยกรุ งโซล N Tower ซึง่ อยูบ่ นภูเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ที่
ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊
จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี ้
โซลทาวเวอร์ ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่ อง
“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุงโซล เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในเกาหลีและ
สูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกมีทงหมด
ั้
123 ชัน้ ความสูงอยูท่ ี่ประมาณ 555 เมตร
เรี ยกได้ วา่ เป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky”
ซึง่ ได้ ถกู บันทึกให้ เป็ นหอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของโลก และจะเปิ ดให้ เข้ า
ชมในเดือนเมษายน 2017 ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นชัน้ 117-123 ของตึกที่สงู ทีส่ ดุ ในโซล
อย่าง “Lotte World Tower” Seoul Sky นันได้
้ ทาลาย 3 สถิติของ Guinness
World Records อย่างแรกเลยคือ “ชันลอยฟ้
้
าที่อยูส่ งู ที่สดุ ในโลก” บนชัน้ 118,
“ลิฟต์ที่เร็ วที่สดุ ในโลก” ที่มีความเร็ วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ ายคือ
“ระยะทางของลิฟต์ทยี่ าวที่สดุ ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้ คอนเซปท์
“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิ จของเกาหลี)
พาท่านเดินทางเข้ าสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่นี่มีทงสวน
ั้
สนุกในร่ม ซึง่ จัดได้ วา่ เป็ นสวนสนุกในร่มที่มชี ื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลกเลยก็วา่ ได้
และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ ง ที่สร้ างทังคู
้ เ่ ป็ นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี ้ มีการแบ่ง
พื ้นที่เป็ น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่ องเล่นส่วน
ใหญ่ของโซนนี ้จะเน้ นหนักสาหรับเด็กเล็ก เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,
รวมกับมีลานสเก็ตน ้าแข็งไว้ บริ การพร้ อม 2.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor
เชื่อมต่อไปยังด้ านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้ วยเครื่ องเล่นหวาดเสียวแบบ
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เอ็กซ์ตรี มต่างๆ ให้ ได้ สนุกสนานกันตลอดทังสี
้ ฤ่ ดู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing เป็ นเครื่ องเล่นแนวเอ็กซ์ต
รี มของที่นี่ สาหรับคนชอบความหวาดเสียวและท้ าทายไม่ควรพลาด
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ล็อตเต้ เวิล์ด
ที่พกั

พาทุกท่านเข้ าพักที่ Lucebridge Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ีของการเดินทาง
เช้ า

ร้ านสมุนไพร - ศูนย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง ร้ านละลายเงินวอน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อย แล้ ว เป็ น
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดี
สาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ า ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการ
ล้ างสารพิษทีต่ กค้ างหรื อไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ ตบั หรื อไต
ของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึง่ ยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนันน
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี ้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี
ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ภายในจะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับโสม
พร้ อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่สดุ และราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรัก
และนับถือ
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี มีสนิ ค้ าชันน
้ าปลอดภาษีให้
ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
แว่นตา นาฬกิ า กล้ องถ่ายรูป และเครื่ องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชนน
ั้ า
อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VU

กลางวัน พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ ง เบคอนหมู
รวมกันไว้ ในหม้ อ และจะเติมด้ วยน ้าซุปร้ อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้ าน แล้ วต้ มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนาอุ
ด้ งลงต้ มอีกครัง้ จะทานพร้ อมกับข้ าวสวย หรื ออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ วา่ เป็ นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ ในโปรแกรม

TAT NO. 11/08049

ทัวร์ เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผักต่างๆในหม้ อ ทาให้ เป็ นทีช่ ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็
สามารถขอน ้าจิ ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คณ
ุ จะอดใจไม่ได้
พาท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึง่ แปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยืนนานและมัง่ คง ที่
ได้ รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริ ย์ชนุ จอง เป็ นที่ประทับของเจ้ าชายวอนชาน
ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริ ย์โกจอง กษัตริ ย์ก่อนองค์สดุ ท้ ายของ
ราชวงศ์โชชอนก็ถกู บังคับให้ สละราชสมบัติที่นี่โดยญี่ปนุ่ ในปี 1907 และ
พระองค์ก็ทรงประทับอยูท่ ี่นี่จนสิ ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี ้ตังอยู
้ ่
ตรงข้ ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่งกรุงโซล (City Hall) มีประตูทางเข้ าที่สวยงาม
คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระที่นงั่ ซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้ าไปทางทิศใต้ บริ เวณรอบ
กาแพงด้ านหน้ าพระราชวัง มีชา่ งแกะสลักไม้ เป็ นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธีเปลีย่ นเวรยามหน้ าประตูพระราชวัง
นาท่านเข้ าชม Blue House หรือก็คอื ทาเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้
ได้ ชื่อบลูเฮ้ าส์เพราะว่าเมื่อมองจากด้ านนอกเข้ าไปที่อาคารดังกล่าวจะเห็นเป็ นสี
ฟ้ าอ่อนทังหลั
้ ง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังนี ้ ทาเนียบประธานาธิบดีแห่ง
นี ้ไม่เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปหรื อนักท่องเที่ยวเข้ าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้ าน
นอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลูเฮ้ าเป็ นสถาปั ตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปั ตย์กรรมร่วมสมัยที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัว ด้ านหลังของบลูเฮ้ าส์เป็ นภูเขาที่เชื่อว่าช่วยเสริ ม ฮวงจุ้ย ด้ านหน้ าของบลูเฮ้ าส์มีลานกว้ างและมีอนุสาวรี ย์รูปนก
ฟี นิกซ์ อันหมายถึงความเป็ นอมตะ จุดนี ้จะเป็ นที่ซงึ่ นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก
จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ้ งที่ย่านเมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีชนน
ั ้ า ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมา
เดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่างหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า ,รองเท้ า,กระเป๋ า,เครื่ องสาอางซึง่ เป็ นที่
รู้จกั อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง,
วีซีด-ี ดีวีดีหนังและซีรี่ย์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ ามีให้ เลือกซื ้ออย่างมากมาย
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จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบ
เคี ้ยว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่
ระลึกมีให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อมากมาย พร้ อมมีบริ การบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้ าน

ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30-20.30 น.

เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET หรื อเทียบเท่า

21.30-00.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับ

* สายการบินโลว์คอสไม่เสริ ฟอาหารบนเครื่ องบิน เสริ ฟเป็ นน ้าเปล่าเท่านัน้ // น ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ ้น
* ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
*******************************************************************************************************
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริ ษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้ าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ า่ งๆ ที่เกิดขึ ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัท และเจ้ าหน้ าที่
ที่จะส่งผลกระทบให้ เสียเวลาในการท่องเทีย่ วที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ว่าด้ วยกรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้ จา่ ยที่ลกู ค้ าและบริ ษัทจ่ายไปแล้ ว
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อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เสริมเตียง

ธันวาคม : 2-5,3-6,4-7,9-12,10-13,11-14,16-19,17-20,18-21
มกราคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,20-23,21-24,22-25,27-30,28-31,29-1 ก.พ

16,900.-/คน

กุมภาพันธ์ : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-1519-22,24-27,25-28,26-1 มี.ค.
ธันวาคม : 1-4,5-8,12-15,15-18
มกราคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,19-22,23-26,26-29,30-2 ก.พ.

17,200.-/คน

กุมภาพันธ์ : 2-5,6-9,9-1213-16,18-21,20-23,23-26,27-2 มี.ค.
ธันวาคม : 13-16,14-17
มกราคม : 10-13,11-14,17-20,18-21,24-27,25-18,31-3 ก.พ.

17,500.-/คน

กุมภาพันธ์ : 1-4,7-10,8-11,14-17,17-20,21-24,22-25,28-3 มี.ค.
ธันวาคม : 19-22
มกราคม : 1-4,2-5,3-6,4-7

18,200.-/คน

ธันวาคม : 8-11,20-23,21-24,23-26,24-27

18,500.-/คน

ธันวาคม : 22-25,25-28

18,800.-/คน

ธันวาคม : 6-9
กุมภาพันธ์ : 15-18,16-19

19,500.-/คน

ธันวาคม : 31-3 ม.ค.

20,500.-/คน

ธันวาคม : 7-10 , 26-29

21,500.-/คน

ธันวาคม : 27-30,30-2 ม.ค.

23,500.-/คน

ธันวาคม : 29-1 ม.ค.

25,500.-/คน

ธันวาคม : 28-31

26,500.-/คน

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่น่ ัง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้ รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้ รับ invoice

4,900.-
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2. ส่วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
ราคานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ ้น
ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้ าทัวร์ ไม่บินขึ ้นไปพร้ อมกรุ๊ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซา่
ด้ วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
ค่าอาหารที่ลกู ค้ ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้ าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้ ว
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี ้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิ่มท่าน
ละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนทาให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น)
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ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้ องทาในวันทาการของบริษัทดังนี ้ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นันๆ
้ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
บริษัท
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มทีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททังสิ
้ ้น เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจขอ
บริษัทกากับเท่านัน้
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก
สายการบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้ จา่ ยให้ ใน
ทุกกรณี
ถ้ าลูกค้ าไม่เข้ าร้ านค้ าช้ อปปิ ้งตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ ้นอยูก่ บั ห้ องว่าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมที่เข้ าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั ้น
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้
้
าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมา
เป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS +
SPECIAL ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน)
หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้ คืนเต็ม
จานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผ่านกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผู้ชาระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่า
เดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองทัวร์ ตามที่ระบุในรายการข้ างต้ น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

