้ ปปิ้ ง หมูบ
ชอ
่ า้ นฝรงเศส
่ั
LA PROVANCE สุดโรแมนติกเกาะนามิ
เล่นสกีทา้ ลมหนาว เก็บสตอรเบอรีส
่ ดๆ ลูกโตๆจากไร่
์ ด
ม ันสส
ุ เหวีย
่ งสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เรียนรูก
้ ารทาข้าวห่อสาหร่าย
่ ุดฮนบกสุ
ั
พร้อมใสช
ดเก๋ ตามรอยพระราชว ังเคียงบ็อค
คล้องกุญแจคูร่ ัก โซล ทาวเวอร์ เดินเล่น DUTY FREE
้ ปกระจายตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน ตลาดฮงอิก
ชอ
ิ ๆ คลองชองเชกอน ถ่ายรูปสุดสนุกสามมิต ิ
เดินเล่นชล
TRICK EYE MUSEUM ชมแกะสล ักนา้ แข็ง ICE MUSEUM
้ ไก่ ไม่อน
อิม
่ อร่อยก ับ BBQ BUFFET ปิ้ งย่าง หมู เนือ
ั้
ทีเ่ ทีย
่ วใหม่ !!! SEOULLO 7017 ใจกลางกรุงโซล
นอนซูวอน 1 คืน นอนโซล 2 คืน
กาหนดการเดินทาง โดยสายการบิน JEJU AIR ,TWAY

ว ันที่
ว ันที่
ว ันที่
ว ันที่

6-10,20-24,23-27 ธ ันวาคม
ราคา 18,900
27-31 ธ ันวาคม
ราคา 21,900 บาท
28 ธ ันวาคม - 1 มกราคม 61 ราคา 24,900 บาท
31 ธ ันวาคม - 4 มกราคม 61 ราคา 24,900 บาท

บาท

วันแรก
กรุงเทพฯ - กรุงโซล
สาหรับสายการบิน ทีเวย์
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ นั
4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกและ เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน T’way Air (ทีเวย์ แอร์ )
01.25 น.
บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน TWAY (TW) เทีย่ วบินที่ TW102 ไม่ มบี ริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง

(ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 5 ชัว่ โมงครึ่ ง)
สาหรับสายการบิน เจจู แอร์
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกและ
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน JEJU AIR (เจจูแอร์ )
01.50 น. บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เทีย่ วบินที่ 7C2206 ไม่ มบี ริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
(ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 5 ชัว่ โมงครึ่ ง)
วันทีส่ อง

LA PROVANCE – เกาะนามิ - เล่ นสกี

09.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่ านเดินทางสู่

เมืองพาจู จากนั้นนาท่ านสู่ LA PROVENCE แห่ งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บา้ นสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็ นสี ตา่ งๆ
สดใสมากๆ สี สรรบ้านเรื อนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของ
ขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่ องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรี ม ไว้ให้ท่าน
ได้ชมและเลือกซื้ อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรู ปสวยได้ทุกมุม และหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์
เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่ อง อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคํา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊ว
เครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนําเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ภาพแห่งสี สนั ความงดงามของใบไม้
ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั้ นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ น
ภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่ องที่เรี ยกเสี ยงสะอื้นและนํ้าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่นๆให้
ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรื อชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ นำท่ ำนเดินทำงสู่ ลำนสกี ให้ ท่านได้ สนุกกับการเล่ น
สกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สมั ผัส ด้วยเนินหิ มะที่มีความสูงไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็ น
ที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรู ปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และพื้น
ด้านล่างมีทา้ ทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ดว้ ยการเล่นสกีบนลานหิ มะขาวโพลน (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและ
อุปกรณ์สกี กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมู

สไลด์น้ าํ ซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
นําท่านเข้าสู่ที่ CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม
ไร่ สตอรเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –COMESTIC SHOP - N SEOUL TOWER- ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินและได้สมั ผัสกับบรรยากาศของ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ สามารถที่จะเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ผลยักษ์รสชาติ
หวานกรอบตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบ
เขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่น
เครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
กับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกในโลก

นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควร
พลาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติ
ออกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ
นํ้าจิ้มเต้าเจี้ยวและนํ้าซุปสาหร่ าย มีวธิ ีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคําของไทย
บ่าย
นําท่านสู่ ศู นย์ รวมเครื่องสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เครื่ องสําอางแบรนด์เกาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ นําท่านย้อนรอยละครซีรียเ์ กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON
และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและ
สัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลาย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร โอซัมพุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่
นํามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิม้ ลองจากนั้น นํา
ทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น
เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
นําท่านเข้าสู่ที่ CS AVENUE , PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

ศู นย์ โสม
– COSMETIC SHOP– บลูเฮ้ าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค –ทาข้ าวห่ อสาหร่ าย ใส่ ชุดฮันบก -คลองชองเกชอน
DUTY FREE - ชมวิว SEOULLO 7017 - ช้ อปปิ้ งตลาดเมียงดง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบํารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี และ
จากนั้นนําทุกท่านผ่านชมทําเนียบประธานาธิบดี หรื อ
บลูเฮาส์ และย้อนรอยละคร “PRINCESS HOURS” หรื อ เจ้ าหญิงวุ่นวายกับ
เจ้ าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอลพระที่
นัง่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ เพื่อ
ต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50
ปี การปลดออกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลาง
สระนํ้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตําหรับชาววังบํารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ น
หม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบํารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดํา และ
เกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุก(ี ทําจากหัวไชเท้าดอง) และเส้น
ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจู หรื อเหล้าดองโสม
บ่าย
นําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย ให้ท่านชมขั้นตอนการผลิตสาหร่ าย ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
เพาะสาหร่ าย จนถึง การอบสาหร่ าย ให้ท่านได้ชิมสาหร่ ายอบสดๆ รสชาดต่างๆ รวมถึง
ให้ท่านสนุกสนานกับ เรี ยนรู ้การทา ข้ าวห่ อสาหร่ ายหรือคิมบัพ ซึ่งเป็ นอาหารที่ชาว
เกาหลีมกั จะทาเป็ นประจาในการให้เด็กไปทานที่โรงเรี ยน ไปปิ คนิค หรื อ ออกไปแคมป์ ปิ้ ง

นําท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี
DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสําอางค์,กระเป๋ า,
กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ นําท่านชม คลองชองเกชอน คลองนํ้าใสเป็ นแหล่ง
พักผ่อนใจกลางกรุ งโซล ซึ่งถือเป็ นปอดของชาวเกาหลีเลย จากนั้น นาท่านสู่ แหล่ ง
ท่ องเทีย่ วแห่ งใหม่ ของ กรุงโซล SEOULLO 7017 สะพานลอยฟ้ า แลนด์มาร์กแห่งใหม่
กรุ งโซล ถือเป็ นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุ ง
ทัศนียภาพ รื้ อสะพานบางจุด แล้ว ปรับให้เป็ นถนนลอยฟ้ า แถวบริ เวณสถานีรถไฟโซล
(Seoul Station) ให้กลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อนสาหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวซึ่ง
สะพานนี้จะเป็ นพื้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และ
ดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็ นอีกหนึ่ง
สถานที่ที่เป็ นศูนย์กลางในการทากิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมี
ให้บริ การ Wifi ด้วย มาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นึง หรื อจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะ
เปิ ดไฟ ทาให้ได้ฟีลอีกอย่าง เรี ยกได้วา่ มาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย ..
นําท่านสู่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ น เช่น
เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ
เครื่ องสําอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ
ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อิม่ อร่ อยกับ BBQ BUFFET ปิ้ งย่ าง เนือ้ วัว หมู ไก่ ไม่ อ้นั นนนนนนนนนน
นําท่านเข้าสู่ที่ CS AVENUE , PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – RED PINE –TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-KITTY CAFE- ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต–กรุงเทพ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้า
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกัน
โรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED
PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนําท่านสู่ นาท่ านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ผลงานการ สร้ างสรรค์ ศิลปะแนว

ใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่ านจะได้ สนุกสนานกับการถ่ ายรู ปแอ็คชั่ นท่ าทางต่ างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ งโดยให้ผชู ้ มเข้าไปมีส่วนร่ วม
ถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามัน
เหมือนจริ งมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสาม
มิติสมคํารํ่าลือหรื อไม่ก็ตอ้ งให้เพื่อนติดชมกันเอง โปรแกรมใหม่ ล่ าสุ ด !! ICE MUSEUM เป็ นโซนนา้ แข็งแกะสลัก
รู ปต่ างๆ ก่ อนเข้ าจะมีผ้าห่ มให้ ยมื ฟรี หยิบได้ ท่ านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา
กลางวัน เมนูใหม่ ล่าสุ ด จิมดัก JIM DAK (9)เป็ นไก่ ผดั กับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
นําท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้แวะ SUPER MARKET (ร้านละลายเงินวอน) ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าเกาหลี
ได้อีกรอบ เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย นํ้าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสําเร็ จรู ป
ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน เพื่อเตรี ยมตัว Check in โหลดกระเป๋ ากลับกรุ งเทพฯ

BY TWAY AIR
20.05
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินTWAY (TW) เที่ยวบินที่ TW101 ไม่ มบี ริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
00.05 สายการบิน
TWAY ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
BY JEJU AIR
20.35 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2205
00.50 สายการบิน JEJU AIR ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน เพื่อเตรี ยมตัว Check in โหลดกระเป๋ ากลับกรุ งเทพฯ

(รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาํ ระให้กบั
สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตาม
รายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ การคืนเงินสดส่ วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน)
หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น ๆ
หรื อนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
อัตราค่ าบริการ

วันเดินทาง
6-10 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม
23-27 ธันวาคม
27-31 ธันวาคม
28ธันวาคม-1มกราคม
31ธันวาคม-4 มกราคม

สายการบิน

เด็ก 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน
ห้องเตียงคู่
พักกับ
พักกับ
นอน 2
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่าน
(เตียงเสริม) (ไม่เสริมเตียง)

JEJU AIR
TWAY
JEJU AIR
JEJU AIR
JEJU AIR
TWAY

18,900
18,900
18,900
21,900
24,900
24,900

18,900
18,900
18,900
21,900
24,900
24,900

18,900
18,900
18,900
21,900
24,900
24,900

พักเดี่ยว

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 30,000 วอน หรื อ 1000 บาท/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยืน่ วีซ่า)
 หมายเหตุทปี่ ระเทศเกาหลีใต้ มีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายวันสุ ดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ ถ้า
ท่ านใดไม่ สนใจก็ไม่ ต้องซื้อ โดยไม่ มีการบังคับลุกทัวร์ ท้งั สิ น แต่ เป็ นการบอกกล่ าวล่ วงหน้ า
 โรงแรมทีพ่ กั ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นหลัก
 ทัวร์ ครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่ านั้น ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ ปทัวร์ ทางบริษัท
จะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเองท่านละ 300 USD ต่ อท่าน
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาํ ระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั

5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั
ทางบริ ษทั พร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนด
จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

