ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

WOW...WINTER SNOW IN KOREA 5D3N (8B)

ด้วยเครื่องบิน BOEING 767-300 ลําใหญ่ 272 ที่นงั ่ ที่นงแบบ
ั่
2-3-2

กําหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2557 ราคาเริ่มต้น 19,900.-

จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. พักซูวอน 1 คืน พักโซล 2 คืน
3. ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM
วันแรก
20:30 น.

หมายเหตุ
วันทีส่ อง
00:30 น.
07:30 น.

2. อิ่มอร่อยกับ สตรอเบอรรี่ลูกโตๆ
4. BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อ้นั

กรุงเทพฯ - อินชอน
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F กรุณาสังเกต
ป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวยคอยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน บิซิเนสแอร์ไลน์ (8B) สําหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ท่าน
เคาน์เตอร์เช็คอิ นปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครือ่ งก่อน
เวลาเครือ่ งออก 30 นาที
อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ - PAJU OUTLET - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song)
ป้อมฮวาซอง มรดกโลก
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินบิซิเนส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 8B 868 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้ องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งอย่างจุใจที่ PAJU PREMIUM OUTLET เป็ น Outlet Mall แห่งใหม่ และใหญ่ท่สี ดุ ใน
เกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ า และมีสนิ ค้ าแบรนด์ดังมากมาย เช่น Armani, Calvin Klein
, Diesel , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ โดยสินค้ าจะมีการลดราคาถึง 30 - 80% อีกด้ วย…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้นนําท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสําหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ท่ลี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่นาํ้ ฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่า
จักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมก
ไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้ าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้ างชายฝั่งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมติกใต้ เงาไม้ มองดูพันธุส์ ตั ว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้ เวลา
สมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง จากนั้นนําท่าน ถ่ายภาพยามเย็นของ ป้อมฮวาซอง ที่ประดับ
ประดาด้ วยแสไฟที่ต้งั ล้ อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ป้ อมนี้สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน
สร้ างขึ้นด้ วยหินและอิฐเผาใช้ เวลาสร้ างถึง 2 ปี ในปี ค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ
กษัตริย์องค์ท่ี 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสํานักและ
ถูกขังจนสิ้นพระชนม์ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้ วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่
บางส่วนถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้ อมนี้ได้ รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้ เป็ น มรดกโลก
เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540 และสถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทําละครสุดฮิต เรื่อง “ แด
จังกึม ” และ THE KING AND THE CLOWN อีกด้ วย ให้ ท่านอิสระได้ ชื่นชมความสวยงามและความ
ยิ่งใหญ่ของป้ อม…
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูไรตี้ SHABU SHA BU) (2)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SONTAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
สนุ กสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์) - เรียนกิมจิ ใส่ชดุ ฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่
สนุ กเต็มอิ่มทีส่ วนสนุ ก EVERLAND บัตรไม่จํากัด - อิสระช้อปปิ้ งจุใจทีต่ ลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

จากนั้นนําท่านสนุกสนานกันสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี (ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,สกีลิฟท์ส
โนว์สเลด)มีเวลาให้ ท่านได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอนั ตราย ทางรีสอร์ทยังมี บริการ
กีฬาในร่มชนิดอื่น ร้ านอาหาร คอฟฟี่ ช้ อปซุปเปอร์มาเก็ดไว้ คอยบริการ (ค่าเช่าอุปกรณ์สกี อยู่ประมาณ คน
ละ 50,000 วอน) ให้ ท่านเพลิดเพลินและได้ สมั ผัสกับบรรยากาศของ ไร่สตรอเบอร์รี่สด สามารถที่จะเลือก
เก็บ และชิมสตรอเบอร์ร่ีผลยักษ์รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี! เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว) (4)
นําท่านเดินทางสู่
“โรงเรียนสอนทํากิมจิ ” เพื่อให้ ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํากิมจให้ ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิพร้ อมทั้งสวมชุดฮันบก เป็ นชุดประจําชาติของเกาหลีพร้ อมถ่ายภาพเป็ น
ที่ระลึก และท่านยังสามารถนํากิมจิผมี ือของท่านกลับไปเป็ นของฝากได้ อกี ด้ วย นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอ

คํา่
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เวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ โดยมี
บริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ น่งั กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ที ่านจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่อง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ ซ่ึงกําลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน
(ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน
เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็ นสวน
ดอกเบญจมาศ)... จากนั้นท่านช้ อปปิ้ งตลาดดังที่ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้ าวของ และต่อ
ราคาได้ อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้ าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี
และดนตรีตลอดคืน สินค้ าที่มีมากที่สดุ ในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้ า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและ
เด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ ในบ้ าน รองเท้ า เครื่องกีฬา ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู พุลโกกิ BULGOGI หมู ผัก ผัดกับซอส) (5)
นําท่านเข้าสู่ทพี่ กั GOLDEN FOREST HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
พระราชวังชางด๊อกกุง - ดงวาดิวตี้ ฟรี - COSMETICS OUTLET - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ช็อปปิ้ งกระจายย่านเมียงดง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

นําท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุ ง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวั งที่ส วยงามและทรงคุณค่ า ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้ วยระบบกษัตริย์ จนได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลก
ทางด้ านวัฒนธรรมขององค์การยู เนสโกการเข้ าชมพระราชวังชางด๊อกคุง จะต้ องเข้ าชมพร้ อมกับไกด์ข อง
พระราชวัง ซึ่งมีให้ เลือกวันละหลายรอบ โดยมี ๔ ภาษาให้ เลือกคือ เกาหลี อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ใช้
เวลาเที่ยวชม รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีพระราชวังแห่งนี้ มีความสําคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง
สร้ างในปี ค.ศ.1405 ใช้ เ ป็ นที่ป ระทับ ของกษั ต ริ ย์ ใ นราชวงศ์ โ ชชอนหลายองค์ จนถึง พระเจ้ าชุ น จง
(Seonjeong) ซึ่งเป็ นกษัตริย์องค์สุดท้ ายของราชวงศ์ ที่ส้ นิ พระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรัฐบาล
เกาหลีจึงได้ อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้ อย่างดีท่สี ดุ แม้ จะเคยเกิดเหตุอคั คีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแล้ ว ก็
ยังมีความงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ประตูทางเข้ าหลักของพระราชวังนี้มีชื่อว่า ประตูดอนฮวามุน (Donhwamun
Gate) ส่วนอาคารหลักที่เป็ นที่ประทับของกษัตริย์มีชื่อว่า พระตําหนักอินชองชอน (Injeongieon Hall) ใช้
เป็ นท้ องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่ าราชการรอบ ๆ พระตําหนักยังมีกลุ่มอาคารเรี ยงราย เชื่อมต่ อกันด้ วย
ระเบียงโปร่ ง โล่ งไปตามส่วนต่ าง ๆ เป็ นที่พํานักของเหล่ าขุนนาง ยังมีเครื่ องเรือนทั้งแบบยุโ รปและแบบ
เกาหลี จัดแสดงให้ ชมในห้ องต่าง ๆ ที่หมู่ตาํ หนักนักชอนเจ (Nakseonjae) ที่บรรยากาศภายในดูเงียบสงบ
ที่พระราชวังชางด๊อก มีอุทยานที่ได้ ชื่อว่าสวยและร่ มรื่นที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวัง นั่นคือ อุทยานพี
วอน (Bewon) หรือฮูวอน (Huwon) หรือ สวนลับ สวนต้ องห้ ามภายในอุทยานนอกจากหมู่แมกไม้ แล้ วยังมี
ศาลา สะพานเล็กๆ และสระนํา้ โดยเฉพาะสระพันโดจี ที่มีศาลาหลังคารูปพัดตั้งอยู่ริมสระ เป็ นที่โปรดปราน
ของพระเจ้ าอินโจกษัตริย์องค์ท่ี 16 ของราชวงศ์โชชอนยิ่งนัก เพราะมักจะมาทรงเบ็ดที่สระแห่งนี้อยู่เป็ นประจํา
จากนั้นาํ ท่านสู่ Cosmetic Outlet ช้ อปปิ้ งร้ านเครื่องสําอางยอดนิยมของนักช้ อปชาวไทยให้ ท่านได้ เลือกซื้อ
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กลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น Rojukiss ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มี
ขายในไทย…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก ไก่ผดั วุน้ เส้น อร่อยมากมาย) (7)
นําท่านชมใหม่สุด ! แนะนํา... เพื่ อนที่ดีในกํารดําเนินชีวิต! “ศู นย์สมุ นไพรฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้ นไม้ ชนิดนี้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํา้ ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊
อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทําน เพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูก
ทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้นนําท่านอิสระชม TRICK
EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ผลงานการ สร้ างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะ
ได้ สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติท่เี กิดจากความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ
ของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิ เศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพโดย
กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติเหมือนจริงโดยให้ ผ้ ูชมเข้ าไปมีส่วนร่ วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้ าไปใน
ภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจน
แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคํารํ่าลือ
หรือไม่กต็ ้ องให้ เพื่อนติดชมกันเองโปรแกรมใหม่ ล่าสุด !! ICE MUSEUM เป็ นโซนนํา้ แข็งแกะสลักรูปต่างๆ
ก่อนเข้ าจะมีผ้าห่มให้ ยืมฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา จากนั้นแวะ ช้อปปิ้ ง
แหล่งปลอดภาษี สินค้ าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรือ
จะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ท่านอิสระได้ เลือกซื้ออย่างเต็มนําท่านช้ อปปิ้ งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียง
ดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่ าแฟชั่นของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลํ้านําสมัยเพียงใด
ท่านจะต้ องมาที่เ มียงดงแห่ งนี้พ บกับสินค้ า วัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าบุรุษ -สตรี เครื่ องสํา อางดังๆ อาทิ ETUDE
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื อ อีกมายให้ ท่านได้ เลื อกซื้อ
ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี PORK CALBI) (8)
นําท่านเข้าสู่ทพี่ กั GOLDEN FOREST HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮ็อกเกตนามู - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยแอมมาทีส
นํ้ามันสน (RED PINE) - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)

จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้ เพื่อสุขภาพเป็ น
เวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสม
เกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาํ หรับผู้
ที่คาํ นึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน นําท่านย้ อนรอยละครดัง “ Witch You Hee “ “ Kim Sang Soon “ “ Boys

เทีย่ ง

17:00 น.
21:00 น.

Over Flowers หรือ F4 เกาหลี “ ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก (หอคอยโซลทาวเวอร์) สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล ณ เขานัมซานใจ
กลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้องกุญแจ
คู่รกั ตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์+เท็ดดี้ แบร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยําบิบมิ บับ) (10)
บ่าย จากนั้น หากมีเวลา จะนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง
พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ และ ใหม่ล่าสุด.. Red Pine (นํ้ามันสนแดง) สุดยอด
แห่ง สมุนไพร ที่ช่วยช่วยในการบํารุงสุขภาพ ( หมายเหตุ : ทั้งนี้ การเข้าชมหรือไม่เข้าชม พลอยอเมทิส
ขึ้ นอยู่กบั ดุจพินิจของบริษทั ฯ เป็ นหลัก) จากนั้นนําท่านจากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินด้ วย จากนั้นเตรียมตัว
กลับกรุงเทพ แวะซื้อของ สาหร่ าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นต้ น และยังมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
ได้ เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทําการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ.........
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบิซิเนสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 8B876 (บริการอาหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………….
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความ
เหมาะสม

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2557
วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 57
วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 57
วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 57
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 57
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 57
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 57
วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 57
วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 57
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 57
วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 57

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่
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วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 57
วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 57
วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 57
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 57
วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 57
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 57
วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 57
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 57
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 57
วันที่ 21– 25 ธันวาคม 57
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 57
วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 57
วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 57
วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 57
วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 57
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 57
วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 58
วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 58
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อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ TA25 ไทยวิวัฒน์ประกันภัย)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (25,000 วอน/คน/ทริป)
กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 5,000.- บาท ช่วงเทศกาลวันหยุดมัดจําท่านละ 10,000.- บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่
วันจองภายใน 3 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) กรุณาจัดส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตมาที่ 02-1641129 ระบุชื่อฝ่ ายขาย และ พีเรียตที่
เดินทางค่ะ
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจํ านวน 30 ท่านผูใ้ หญ่ขึ้นไป และในกรณีทผี่ โู ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้ นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่ จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรั บฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจ
มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 การยกเลิกการจองนั้น จะต้ องแฟกซ์แจ้ งยกเลิกการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้ านั้น
จะคืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้ น กรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปที่อยู่ในช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่อเนื่องหรือช่วง High หรือ ช่วง
High Peak ของสายการบิน)
 กรณีปิดกรุป๊ การขายตามพีเรียดทีร่ ะบุ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจํ าทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาํ ระล่ วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการ
ชําระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอาํ นาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอนื่ ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ข นาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิล ลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1
ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด
เล็บ มี ดพก แหนบ จะต้ องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้ า หน้ าที่โ หลดใต้ ท้องเครื่ อ งบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มี
กฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที าํ มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อ
เป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ ําพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

