ทัวร์ เกาหลี: TOUR5914

KOREA SNOW SEASON
ช็อปปิ้ งของแบรนด์เนมที่ PAJU OUTLET
ชิมสตรอว์เบอร์รลี่ ูกใหญ่สดๆจากฟาร์ม
เดินสัมผัสธรรมชาติทิวสนที่เกาะนามิ
ชมโชว์ส ุดอลังการ FANTA STICK SHOW หรือ DRUMCAT SHOW
ช้อปปิ้ งย่านดัง ณ ศูนย์รวมของวัยรนุ่ เกาหลี เมียงดง ทงแดมุน
คลายหนาวอิ่มอร่อยกับBUFFET BBQห้ามพลาด!!!
บินกับสายการบิน JIN AIR
ที่พกั ระดับมาตรฐาน พักซ ูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน

**ราคาเริม่ ต้นที่ 15,900 บาท**
เริม
่ เดินทางเดือน ธันวาคม - ก ุมภาพันธ์ 2017
รายการท่องเที่ยวจานวน 5 วัน 3 คืน
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่หา้

ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมูบ่ า้ นฝรัง่ เศสเจ้าชายน้อยPETITE FRANCE - PAJU OUTLET เกาะนามิ
เล่นสกีสดุ มันส์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - เรียนทากิมจิ+ชุดฮันบก
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) - FANTA STICK SHOW OR
DRUMCAT SHOW
ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังเคียงบ๊อก - นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์/
อนุสาวรียน์ กฟี นิกซ์ - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – NSEOUL
TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน ศุนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลีทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS
STORE
ศูนย์นา้ มันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส –SUPERMARKET

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น.

คณะเดิ น ทางพร้อ มกัน ที่ เคาน์ เตอร์ส ายการบิ น JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET โดยมี
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระ
ของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง)หลังจากเช็คอินและ
โหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้องบรรจุ
ในภาชนะที่ มี ขนาดความจุ ไม่ เกิ น 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส าหรับ ภาชนะที่ เกิ น 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร แม้จ ะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพี ยงเล็ กน้อยก็ไม่สามารถน าติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่
รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มี
เอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ ท่า
อากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่า
ได้ซื้อ ณ วันที่เดิ นทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ
การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่ างกัน การนาผลิ ตภัณ ฑ์ของสดที่ ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก
ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่ าปรับ
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ทา่ อากาศยานนานาชาติอินชอน
เที่ยวบินที่ LJ002 เวลา 01.00
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 08.00
เที่ยวบินที่ LJ004 เวลา 22.40
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 05.40

วันที่สอง

หมู่บา้ นฝรั ่งเศสเจ้าชายน้อย PETITE FRANCE - PAJU OUTLET - เกาะนามิ

06.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2 ชัว่ โมงเพื่อให้ตรงกับ
เวลาท้อ งถิ่ น ของประเทศเกาหลี )หลังจากผ่ านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ ง และศุ ล กากรแล้ว...น าท่ า น
เดิ น ท า งสู่ ห มู่ บ้ า น ฝ รั ง่ เศ ส เจ้ า ช า ย น้ อ ย PETITE FRANCE ตั้ งอ ยู่ ห่ า งจ า ก รุ งโซ ล ไป ท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวันโด ที่นี้ ถูกสร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึง อองตวน เดอ แซงเตก
ซูเปรี ผูเ้ ขียนเรื่อง เจ้าชายน้อย (The Little Prince) จุดที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือLe Saint-Exupery
Memorial Hall ซึ่งภายในได้รวบรวมเอาประวัติ และผลงานของนั กเขียนหนั งสือ “เจ้าชายน้อย” เอาไว้
นอกจากนี้ ที่ นี้ ยังเป็ นสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนต์ ซี่ รี่ ย์ดั ง ต่ า งๆอี ก ด้ว ย ภายในอาคารบ้า นเรื อ นเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบพื้ นเมืองฝรัง่ เศส เน้น สี สัน สดใสและสร้างเรียงรายลดหลัน่ กัน อย่างสวยงาม บ้าน
หลายๆหลังถูกแบ่งออกเป็ นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน้ าหอมขนาดเล็กต่างๆ มีสวนดอกไม้นานา
ชนิ ดที่ออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ และถูกล้อมไว้ดว้ ยภูเขาโฮมีซนั และทะเลสาบซอนเพียงโฮทาให้ช่วยเพิ่ม
บรรยากาศ และความโรแมนติกเข้าไปอีก เหมาะแก่การพักผ่อนสาหรับคู่รกั ครอบครัว อิสระให้ท่ านได้
เดินชม..และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (DAKKALBI)อาหารยอดนิ ยมอีก
ชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน

บ่าย

นาท่ านช้อปปิ้ ง PAJU PREMIUM OUTLETแห่งใหม่และใหญ่ ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีรา้ นค้าหลากหลายกว่า
165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME ดังมากมายอาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY,
GUESS, ESCADA ฯลฯ
นาท่ านเดิ นทางสู่ ท่ าเรื อเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ( WINTER LOVE SONG) ชมทิ วทัศน์ ของ
ธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่ ถ่ายทาละคร เพลงรักในสายลมหนาวหนึ่ งในสถานที่ ที่ใช้ถ่ายทาละคร
เกาหลีและภาพยนตร์ไทยชื่อดัง กวน มึน โฮ ที่มาถ่ายทากับรูปปั้ นประจาเกาะนามิและยังเป็ นสถานที่โร
แมนติคอีกแห่งหนึ่ งสาหรับคู่รกั คู่หนุ่ มสาว ครอบครัว เพื่อนๆมานัดเจอกันในช่วงวันหยุด ให้ท่านได้เก็บ
ภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควรนัง่ เรือกลับมายังฝั ง่ ...

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ Koreaอาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผักสดของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุป ผัดวุน้
เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีม
หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั ใน SUWONได้แก่MHOTEL SUWON, JM HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า

เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - เรียนทากิมจิ+ชุดฮัน
บก - สวนสนุ ก EVERLAND (รวมบั ต รเข้า และเครื่ อ งเล่ น ไม่ จ ากั ด ) - FANTA STICK SHOW OR
DRUMCAT SHOW
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอัน
แสนงดงามของประเทศเกาหลี ที่สวยที่ สุด.....ถึ งสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุ กท่ านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ ที่
งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้ มีความท้าทายให้ท่านได้สมั ผัสด้วยเนิ นหิมะที่
มีความสูงไม่ตา่ กว่า 1 กิโลเมตรขึ้ นไป และเป็ นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทาง
วิ่งส าหรับ มื อ อาชี พ เช่ น กัน มี เนิ น รู ป ตัว เอสเป็ นตัวเชื่ อ มระหว่างยอดเนิ น และพื้ นด้านล่ างมาท้า ทาย
ความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทา
กิจกรรมสนุ กๆ บนลานหิมะกว้าง (ไม่ รวมค่าอุป กรณ์และครูฝึก) หรื อจะหาความสาราญอื่น ๆ ได้
ภายในรีสอร์ท เช่น ซาวน์น่า เกมส์รูม...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม ว่ามีวิธีการ
ปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอว์เบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ ารับประทาน ชมวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษาผลสตรอว์เบอร์รี่ และท่ านยังสามารถเลื อกเก็บเลือกชิ มได้จากภายในไร่ (จากัด
จานวนโดยขึ้ นอยูก่ บั ผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ช็อปปิ้ งสตรอว์เบอร์รี่ เพื่อฝากคนทางบ้าน หรือทานสดๆซึ่ง
ที่ไร่แห่งนี้ เค้าจะสาธิตวิธีการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ให้ได้ผลขนาดใหญ่บ๊ ิกเบิ้ มทะลุมาตรฐานขนาดนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ให้ท่านฝึ กลองทาและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่าน
สามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนากลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย จากนั้ นท่านเชิญ
ท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของชาวเกาหลีโดยการ แต่งกายชุดประจาชาติ พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก!!! เพื่อ
ไปอวดคนทางบ้าน...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (ShabuShabu) ผักสดหลายชนิ ด
เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและ
ข้าวสวยเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

บ่าย

นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี สวนเปิ ดที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั ง่ กระเช้าลิฟต์ ขึ้ นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่!! ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิงห์โตและเสือสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข
ชมความน่ ารักของหมีที่สามารถสื่อ-สารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย เข้าสู่ดินแดน
แห่งเทพนิ ยายและสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจาฤดู เช่น ดอกทิวลิป
ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็ นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ...
หลังจากนั้นนาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOWหรือ WAPOP SHOW
FANTA STICK SHOWเป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่าง
ชายหนุ่ มที่ เชี่ ยวชาญการตี กลองกับวิญ ญาณของแฟนสาวที่ เชี่ ยวชาญดนตรี เครื่องสาย อาทิ เช่ น ฟรุ ต
ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณ
และศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผชู ้ มได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่าง
น่ ารักตลอดการแสดง หรือ DRUM CAT SHOW เป็ นการโชว์ตีกลองของสาวสวยเซ็กซี่จากเกาหลี ที่มาวาด
ลวดลายการตีกลองที่ได้รบั การฝึ กฝนเรื่องทักษะการตีกลองมาเป็ นอย่างดี และมีลีลาที่เป็ นเอกลักษณ์ดว้ ย
การผสมผสานศิลปะการแสดงในแบบดั้งเดิมของเกาหลี กับท่วงทานองที่เร้าใจและดุดัน ถื อเป็ นโชว์ที่มี
เสน่ หท์ ี่ใครๆ เห็นแล้วต้องดูจนจบโชว์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชม)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (Kalbi)อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ใน SEOUL ได้แก่SEOUL HOTEL, CO OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศู น ย์โสม - ศู น ย์เวชส าอาง - ศู น ย์ส มุ น ไพร - พระราชวัง เคี ย งบ๊อก - นั ่งรถผ่ านชมบลู เฮ้าส์/
อนุ ส าวรี ย ์น กฟี นิ ก ซ์ - ฮงอิ ก ว้อ คกิ้ งสตรี ท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – N SEOUL
TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูยก์ ารค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่ อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลื อกซื้ อโสมที่ มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่ า
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอางให้
ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดี ในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอย
ทาก เป็ นต้นต่อด้วยศูนย์สมุนไพร(Korea Herb)ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกตทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดี สาหรับบุ คคลที่ นิ ยมดื่มชา
กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนั ง
ของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง นั ง่ รถ
ผ่านชมทาเนี ยบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิ วเขาน้อย
ใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยูด่ า้ นหลัง ด้านหน้าเป็ นอนุ สรณ์สถานนกฟี นิ กซ์สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม
แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุ สาวรียร์ ูปนกฟี นิ กซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ ชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุ นั บเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่ สุดของกรุงโซล จากนั้ นก็พาท่านสู่ นา
ท่ านสู่ พระราชวังเคี ยงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ ที่ สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี มีอายุกว่า 600 ปี
พระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่ นัง่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ ญี่ปุ่นเข้ามาบุ กยึด

ครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์โช
ซอนซึ่งเป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริ ยเ์ กาหลี ปั จจุบันได้รับ การบู รณะให้
ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู JIMDAKเป็ นไก่ผดั กับวุน้ เส้นและผักเมนู ไก่ประกอบด้วย
วุน้ เส้น เกาหลี ซึมซับด้วยน้ าซุป รสชาติ กลมกล่ อม ถู กปากคนไทย ยิ่งนั ก เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย

บ่าย

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนาท่านสู่ ฮงอิก วอคกิ้ งสตรีท เป็ นย่านที่อยูใ่ นแถบมหาวิทยาลัย
ฮงอิก ซึ่งเป็ นสถาบันด้านศิลปะที่นี่มีบรรดานักศึกษามานัง่ ประดิษฐ์นู่ นนี่ โน่ นแบบแฮนด์เมดที่ไม่เหมือน
ใคร มาวางจ าหน่ าย...จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ TRICK EYE MUSEUM (พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ศิ ล ปะสามมิ ติ )
ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยม ที่ท้งั คนเกาหลีและนั กท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเก็บ
รูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิ ทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่ง ที่น่าเบื่อและเข้าใจ
ยากอีกต่ อไป...จากนั้ นพาท่ านสู่ ICE MUSEUMเมืองน้ าแข็งที่ มีผลงานศิ ลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50ชิ้ น
รวมอยู่ในที่เดียวพร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดาแต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง! และ
เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้ าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รูส้ ึ กเบื่ออาทิ
สัมผัสประสบการณ์นัง่ รถลากกวางรูดอร์ฟทักทายลุงซานต้าโพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลกสารวจบ้าน
น้ าแข็งเอสกิโมเยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็งชมวิวจากบนกาแพงเมืองและลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจาก
น้ าแข็ง!…
นาท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บริเวณเนิ นเขานั มซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน18 หอคอยที่สูงที่สุดใน
โลกที่ ฐ านของหอคอยมี สิ่ งที่ น่ า สนใจต่ า งๆ เช่ น ศาลาแปดเหลี่ ยมปาลกั๊ก จอง, สวนสัต ว์เล็ ก ๆ, สวน
พฤกษชาติ, อาคารอนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอนั ชุง กุน นอกจากนี้ โซลทาวเวอร์ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี
แนวน่ ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย
หรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
ได้เวลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ DUTYFREEที่ นี่ มี สิ น ค้า ชั้น น าให้ท่ า นเลื อ กซื้ อมากมายกว่ า 500 ชนิ ด ทั้ ง
น้ าหอม เสื้ อผ้าเครื่องสาอาง กระเป๋านาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ... หรือเลือกไปเดินเล่นได้ที่ คลองชองเก
ชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตรไหล
ผ่านย่านใจกลางกรุงโซล ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากDUTY FREE สามารถเดินถึงกันได้…
จากนั้ นนาท่ านนาท่ านช็อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องหนั งรองเท้า เครื่องกีฬาต่ างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวก
ให้ผทู ้ ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วยและฝั ่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดิน
ข้ามไปชม ตึก DONGDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะอีเวนท์
การประชุม รวมไปถึงนิ ทรรศการต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู พุล โกกิ (Bulgogi)อาหารขึ้ นชื่ อของเกาหลี เหมือ นกัน
ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้ อวัว (หรือเนื้ อหมู) น้ าลูกแพหรือน้ าตาล ซอสถัว่ เหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหัน่
ลูกเต๋า น้ ามันงา วิธีทาคือ หัน่ เนื้ อหรือหมูเป็ นชิ้ นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปย่างพุลโกกิ
นั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม

จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็ อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่ง
รวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้ันนา ซึ่งในแต่ ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลี มาเดินช็ อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั อย่างดี
ขอ งค น ไท ย อ า ทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOPเสื้ อ ผ้ า
เครื่องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนั งและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่ มีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยูใ่ นสินค้า...
นอกจากนี้ ท่านสามารถพบกับร้านLINE FRIENDS STOREที่ เต็ มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จาหน่ าย
สินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูนLINE ไม่ว่าจะเป็ นหมีบราวน์แซลลี่เจมส์หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้า
ที่ ระลึกให้เลื อกซื้ อเยอะแยะไปหมดเช่น สมุดโน้ตตุ๊กตาเคสโทรศัพท์เสื้ อผ้ากระเป๋าเครื่องเขียนฯลฯซึ่ง
ภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วยแต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลยคือเจ้าหมีบราวน์
ตัวยักษ์ใหญ่ที่ต้งั อยู่หน้าร้านที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเองงานนี้ สาวกไลน์
ห้ามพลาด!!
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ใน SEOUL ได้แก่SEOUL HOTEL, CO OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่หา้

ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์น้ ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้าง ไขมัน ในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของ
เส้นเลือดได้เป็ นอย่างดี ชมการสาธิตให้คุณได้เห็นภาพอย่างชัดเจน และต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือ
พลอยสีมว่ งที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้ามีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภ
และสิ่งดีๆเกิดขึ้ นกับชีวิต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบริการท่านด้วย Samgyetangหรือเมนู ไก่ตุ๋น
โสมอาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว รากโสม
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทย
ดา และเกลือ

บ่าย

หลังจากนั้นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อป
ปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ดรวมทั้งกิม
จิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานาท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินที่ LJ001
เวลา 19.35
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40
เที่ยวบินที่ LJ003
เวลา 17.25
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.25
*******************ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง*******************

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ าม
ความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

อัตราค่าบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
พีเรียตเดินทาง

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

NEW!!01 - 05 FEB / 02 - 06 FEB
NEW!!03 - 07 FEB

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

NEW!!04 - 08 FEB / 05 - 09 FEB
NEW!!06 - 10 FEB / 07 - 11 FEB

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

NEW!!08 - 12 FEB / 09 - 13 FEB

ZE/7C/TW/LJ

NEW!!10 - 14 FEB

ZE/7C/TW/LJ

NEW!!11 - 15 FEB
NEW!!12 - 16 FEB /13 - 17 FEB
NEW!!14 - 18 FEB
NEW!!15 - 19 FEB / 16 - 20 FEB
NEW!!17 - 21 FEB

ZE/7C/TW/LJ

16,900.17,900.16,900.-

16,900.17,900.16,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

NEW!!18 - 22 FEB / 19 - 23 FEB
NEW!!20 - 24 FEB / 21 - 25 FEB

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

NEW!!22 - 26 FEB / 23 - 27 FEB
NEW!!24 - 28 FEB

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

NEW!!25 - 01 MAR / 26 - 02 MAR
NEW!!27 - 03 MAR / 28 - 04 MAR

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900 บาท /ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนั ดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิสหากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้าน
ดังกล่าวบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้
าประเทศที
่ระบุ
นรายการเดิ
ทาง ทางบริ3ษวัทั นฯจะไม่
บั ผิดวชอบใดๆทั
นและขอสงวนสิ
ธิ์ที่จะไม่คืน14
ค่าวับริ
การไม่
**กรุ
ณาชาระมั
ดจใาหลั
งจากวันนจองภายใน
และชราระส่
นที่เหลือทั้ง้งสิ้หมดก่
อนการเดินททางภายใน
น**
้งสิ้ นหน้ซึา่งไฮท์
ว่ากรณี
ใดๆทักรณี
อยูน่ ซอกเหนื
บผิดชอบของบริ
ษทั ***
***มัดจาขั้นต ่า 5,000
.-บาท**
ีซั ่นมัดอจความรั
าขั้นต ่า10,000.บาท**

**กรุ ณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่ วนที่เหลือทัง้ หมดก่ อนการ
เดินทางภายใน 10 วัน********มัดจาขัน้ ต่า 6,500.- บาท/ท่ าน/ทริป******
อัตราทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ
อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ต่อทริป

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว **กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทาง
บริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่าเช่าชุด ,อุปกรณ์และครูฝึกที่ลานสกี
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตา่ ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณี
อื่น ๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิ ท ธิ์ และวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ต รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ กรมแรงงาน
เท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณี ที่กองตรวจคนเข้า เมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ
ทั้งสิ้ น
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ น
ไป และต้องเหลือหน้ ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณ าชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่ งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

13. ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ตั้ ง ครรภ์ ต้อ งมี ใ บรับ รองจากแพทย์ว่ า สามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ และมี อ ายุ ไม่ เกิ น 7
วัน นับจากวันที่เดินทางและต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. ในกรณีที่ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในที่ร่มที่ ONEMOUNT SNO
W PARK แทน
15. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
16. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัวกรุป๊ เหมากรุป๊ นักเรียนกรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

**พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่
เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคน
เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ เกาหลี กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงิน โทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

