ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER

MONTH OF LOVE IN KOREA 5D3N
บริการโดยสายการบินเกาหลี จินแอร์ (LJ)

จุดเด่ นโปรแกรมของเรา
1.พาท่ านเล่นสกีแบบเต็มอิม่
3. ชิ มสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่
4. พิเศษ หมูย่างสไตล์เกาหลี

2. ช็ อปปิ้ งจุใจ 3 ตลาดดัง ตลาดฮงแด+ตลาดเมียงดง+อินซาดง
4. ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี ( ฮันบก )
6. คล้ องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower

พิเศษ... !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด จัดจ้ าน

(พักซู วอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) ***สั มผัสอากาศหนาว***
ขาไป
ขากลับ

สายการบินจินแอร์ แอร์ ไลน์ (LJ) <ขึน้ เครื่องสุ วรรณภูมิ>
LJ 004
กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
22.40 – 05.55+1
LJ 003
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)
17.25 – 21.25

*** ราคาดังกล่าว เป็ นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่ สามารถยกเลิกได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***
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ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่นทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจาค่ าทัวร์ ท่ านล่ ะ 10,000 บาท/ท่ าน
** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่ าช้ าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการ
เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดิ นทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้วว่า อยูน่ อกเหนื อความ
ควบคุม หรื อเหตุผลเชิ งพาณิ ชย์ หรื อ เหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ ทวั ร์ น้ ีจดั ให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่ านไม่ สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน
แค่ สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตั๋วเครื่องบินและทีพ่ ักในราคาพิเศษ หากท่านไม่ แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่ รวมทัวร์ ในบาง
วัน ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ ทเี่ ป็ นจริง เพือ่ ทาง
ผู้จัดจะได้ คิดค่ าบริการทีเ่ หมาะสม) **

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก
19.00 น.

กรุ งเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้ )
คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู ….. เคาน์ เตอร์ ….. เคาน์เตอร์
สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุ ณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่
อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่ องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….
หมายเหตุ

วันทีส่ อง

เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตู
ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่ นสกีแบบเต็มอิม่
ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับบรรยากาศฟิ นๆ ( ให้ ท่านเล่ นสกีและถ่ ายรู ปแบบจุใจไม่ ต้องเร่ งรีบ )

22.40 น.
05.55+1 น.

เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและรับ สั มภาระเรี ยบร้ อยแล้ว (เวลาท้องถิ่ นประเทศ
เกาหลี ใ ต้ เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ว โมง) จากนั้น น าท่ านชมความ
งดงามของเกาะชื่ อดัง เกาะนามิ เดิ นทางไปท่าเรื อเฟอร์ รี่ขา้ มฟากไปยัง
เกาะนามิ หนึ่ งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี เพลงรั กในสายลมหนาว
ในฤดูหนาวท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางหิ มะขาว
ปกคลุ มต้นไม้ และ ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ ายรู ป สวยๆกับ หิ ม ะขาว
โพลนรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็ น
ไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทาง
กลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก
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แสนอร่ อย ให้ท่านเลือกซื้ อทานได้ตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกนัง่ จิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ
ได้เวลาสมควร นัง่ เรื อประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู“ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรื อ Jisan Forest Ski Resort หรื อ Oak Valley
Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort นาท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย
เนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน แบ่งเป็ นเนิ นสกีสาหรับผูฝ้ ึ กหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสาหรับผูท้ ี่เล่นชานาญแล้ว 1 เนิน
(ราคาทัวร์ ยงั ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี, สกีลฟิ ท์ , สโนว์สเลด อุปกรณ์ สกีรวมชุ ด ประมาณ 50,000 วอน)
สาหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่
สาหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรื อ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรู ปรอบๆ ลานสกี หรื อ หาเครื่ องดื่มร้อนๆ ของว่าง ทาน
ตามร้านค้าในรี สอร์ทตามอัยธยาศัย

เทีย่ ง

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู...ชาบูไรตี้ SHABU SHABU) (2)
โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซู วอน 1 คืน )

วันทีส่ าม
เช้ า

ไร่ สตอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (บัตรไม่ จากัด) - COSMETICS OUTLET - ช้ อปปิ้ งจุใจที่
ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสิ นค้ าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา เครื่องประดับ
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (3)
นาท่านสู่ ไร่ สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรี ยกว่า สตอเบอเร้ อ เพราะผลสตอเบอรี่ ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูก
ละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่ แบบไร้สารพิษ ปลูกด้วย
วิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิ ตที่อร่ อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถชิ มสตรอเบอร์ รี่ผลยักษ์รสชาติหวาน
กรอบตามอัธยาศัย....
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (4)
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (เล่นได้ ไม่ จากัด) ที่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิ ฟท์ ให้ท่านได้สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด
อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง

ในสวนสนุกแห่ งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก (
ลูกของพ่อสิ งโตและแม่เสื อ ) เสื อขาว สิ งโตเจ้าป่ า หมีแสนรู ้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่าน
จะได้พบกับดอกไม้ซ่ ึ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน และภายใน สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ให้ท่านได้พบกับ
LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรู ปแบบ แอปลิเคชัน่ LINE นั้นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ได้รับ
ความนิ ยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์ หลักของตัวละครของแอปลิเคชัน่ LINE ที่มีสินค้าออกมาให้
เลือกมากมาย ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE จากนั้นนาท่าน
สู่ COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้ งเครื่ องสาอางยอดนิ ยม เช่ น Snail
Cream (ค รี ม ห อ ย ท าก ) , water drop (ค รี ม น้ าแ ต ก ) , Bubble
Cleansing , CC ครี ม , แป้ งม้าโยก, เซรั่ มโบท็อกเกาหลี ซึ่ งราคาถูก
กว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู...จิมดัก ไก่ ผดั วุ้นเส้ นอร่ อยน่ าลอง) (5)
จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่ งช้อปปิ้ งสิ นค้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิ ก
ภายในถนนเส้ น นี้ เต็ ม ไปด้วยสิ น ค้าแฟชั่น แผงลอย หรื อจะร้ านรวมแฟชั่น และเครื่ องส าอางค์สุ ด ชิ ค อย่า ง
STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ มากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไอศรี มต่างๆ

ทีพ่ กั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )
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วันทีส่ ี่

นา้ มันสนแดง - ศูนย์ ฮ็อกเกตนามู – ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทาคิมบับ ( ข้ าวห่ อสาหร่ าย )
พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตีฟ้ รี - ตลาดอินซาดง – ช็อปปิ้ งกระจายย่านเมียงดง - อิม
่ อร่ อยกับ !!

บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ + พร้ อมอาหารนานาชาติ เติมไม่ อ้นั
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (6)
จากนั้ น พาท่ า นไปชม RED PINE หรื อ น้ า มั น สนเข็ ม แดง ผลิ ต จากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายช่วยลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้าง
สารพิษหรื อดีท็อกเลื อดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลื อดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ความดัน โลหิตสู ง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสู ง และ โรคไขข้อเสื่ อม จากนั้นนาท่านชม
“ศู นย์ สมุ นไพรฮ๊ อกเก็ตนามู ” ฮ๊อกเก็ตนี้ ชาวเกาหลี รุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื่อช่ วยดูแลตับให้สะอาด
แข็ งแรงป้ องกัน โรคตับ แข็ งไม่ ถู ก ท าลายจากการดื่ ม กาแฟ บุ ห รี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นพาท่านไปสวยหล่ อแบบหนุ่ มสาวเกาหลี กับการสวมชุ ดประจาชาติเกาหลี “ ชุ ดฮั นบก” ให้ท่านได้
ถ่ ายรู ป ตามอัธ ยาศัย และเก็ บ ภาพความประทับ ใจ จากนั้นน าท่ านไปเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การ ท าคิ มบั บ (ข้ าวห่ อ
สาหร่ าย) เรี ยนรู ้ วิธีก ารท า คิ มบับ (ข้าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ ายๆๆ ที่ ค นเกาหลี นิยมรับ ประทาน คิ ม แปลว่า
สาหร่ าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่ เป็ นชิ้นๆพอดีคา จิม้ กะโชยุ ญี่ปุ่นหรื อวาซาบิก็ได้

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอด
ฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ
ราชวงศ์โชซอน
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (7)

บ่าย

จากนั้ นน าท่ า น ช้ อปปิ้ งแหล่ ง ปลอดภาษี (ดิ ว ตี้ ฟ รี ) สิ นค้า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่ น ตา,
เครื่ องสาอางค์กระเป๋ า, น้ าหอม เครื่ องสาอางแบรนด์ช้ นั ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO ,
DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดงั ต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่ าน
ถนนอินซาดง ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่นี่เป็ นสถานที่ซ่ ึ งรวบรวมร้านขายผลงาน
สถาปั ตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับว่าเป็ น
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ถนนที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ได้อย่างลงตัว….และท่านสามารถช็อปปิ้ ง สิ นค้า
ปลอดภาษีที่ SM ดิ วตี้ฟรี พิเศษ โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลื อกซื้ อมากมายหลาย ชนิ ด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ

จากนั้น ให้ท่านอิสระได้เลื อกซื้ ออย่างเต็มนาท่านช้อปปิ้ งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามส
แควร์ เกาหลี ที่เมียงดงแห่ งนี้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE
, SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรื อ อี กมายให้ท่ านได้เลื อกซื้ อ
ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

พิเศษ... !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด
จัดจ้ าน และ อาหารนานาชาติ เติมไม่ อ้นั (8)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

วันที่ห้า

ศูนย์ โสมเกาหลี – คล้ องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (9)
จากนั้นนาท่านรู ้ จกั และเข้าใจ สมุ นไพรโสมเกาหลี ที่ ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ งและเร็ วๆ นี้ โสมเกาหลี อาจจะได้จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่ รวมค่ าขึ้นลิฟท์ ) นาท่าน
ย้อนรอยซี รียด์ งั “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ ายกับนายต่ างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ
เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เหนือระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพกรุ งโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ คล้ องกุญแจ
คู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...ไก่ ต๋ ุนโสม SAMGYETANG) (10)

บ่าย

จากนั้น หากมีเวลา จะนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่ ง
สุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมา
ทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนาท่านเตรี ยมตัวกลับกรุ งเทพ แวะซื้ อของฝากที่ “ ร้ านละลายเงิน
วอน” สาหร่ าย ขนมต่ าง ๆ ข้าวพองรสชาติ ต่ างๆ ข้างพองธัญ พื ช เหล้าโซจู หรื อ มาม่ าเกาหลี ที่ มี ใ ห้ เลื อ ก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งอย่างจุใจ

17.25 น.
21.25 น.

ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็ คอินท์ ตั๋วเครื่องบิน และ สั มภาระ....
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

อัตราค่ าบริการทัวร์ เกาหลี กุมภาพันธ์ 2561
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2018

ราคาทัวร์

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

19,900
19,900
18,900
17,900
17,900

19,900
19,900
18,900
17,900
17,900

19,900
19,900
18,900
17,900
17,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2018
วันที่ 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018
วันที่ 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2018
วันที่ 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2018

18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900

18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900

18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า - 8 - จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

** ข้ อควรทราบ **
1. ทัวร์ นีจ้ ัดให้ เฉพาะลูกค้ าทีป่ ระสงค์ จะไปท่ องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านั้น หากท่ านไม่ สามารถ

ร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่ สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพือ่ การใช้ ตั๋วเครื่องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่ านไม่ แจ้ ง
และปรากฏว่ าท่ านไม่ รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริ ษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยก

ท่ องเที่ยวเอง 300 USD***

2. โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้ างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ
รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สถานการณ์ หน้ างาน ) ไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทราบในแต่
ละวัน
3.

ร้ านช้ อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ ทัวร์ ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่ วมมือลูกทัวร์ ลงทุก
ร้ าน ซื้อไม่ ซื้อไม่ ว่ากัน ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ประเทศเกาหลีใต้ มีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจ
สามารถซื้อได้ แต่ ถ้าท่ านใดไม่ สนใจก็ไม่ ต้องซื้อ โดยไม่ มีการบังคับลูกทัวร์ ท้งั สิ น แต่ เป็ น
การบอกกล่ าวล่ วงหน้ า
5. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่ น หนังสื อรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน
หากมีธุรกิจส่ วนตัวต้ องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้ องนาเอกสารมายืนยัน

หรือ

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพ - อินชอน - กรุ งเทพ (ตัว๋ กรุ๊ ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ

ค่ านา้ หนักกระเป๋ าสั มภาระท่ านละ 15 กก. และนาขึน้ เครื่องได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
กรณี ปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้ อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่ าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น และ หัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ (40,000 วอน หรือ
1,300 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า - 9 - จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

เงื่อนไขการชาระเงิน

ทางบริ ษทั ฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วนั จองภายใน 2 วัน
และ ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อ ชาระไม่ครบ
หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หนั งสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ รั บ เฉพาะผูม้ ี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดิ นทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อได้รับการ
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิการคืนเงิน
สดส่ วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน)
 หากมี เพื่ อนหรื อญาติ ของท่ านต้องการร่ วมเดิ นทางท่ องเที่ ยวระหว่างท่ องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจน
ข้อ แนะน ากรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ หากท่ า นมี ค วามจ าเป็ นต้อ งรั บ ฝากของจากผูอ้ ื่ น เพื่ อ ที่ จ ะน าไปยัง ประเทศ
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นั้น ๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
หักเงินในส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
 คณะเดิ นทางช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการั นตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไขหรื อเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละสิ ทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบ
ยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ งแบบชาระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณี เกิ ดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จนมี การยกเลิ ก ล่าช้า เปลี่ ยนแปลง การบริ การจากสายการบิ น
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า แต่
จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณี อื่นๆ
 เนื่ องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่ องบิน กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติด
ตัวขึ้นเครื่ องบิน แยกใส่ ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้อง
ใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทามา
จากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ ง
เหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีไ่ ด้ มอบความไว้ วางใจ ให้ ทางบริษทั เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี”้
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