HILIGHT.. SKI IN KOREA 5D3N
บริการโดยสายการบินเกาหลี จิ นแอร์(LJ)

จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
3. ชม และ ชิมสตอเบอรีล่ ูกโตๆ จากไร่
4. พิเศษ หมูย่างสไตล์เกาหลี

2. ช็อปปิ้ งจุใจ 3 ตลาดดัง ตลาดฮงแด+ตลาดเมียงดง+อินซาดง
4. บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท์ เติมไม่อ้ ัน
6. คล้องกุญแจ คู่รกั ณ หอคอย N’Seoul Tower

(พัก SKI RESORT 1 คืน / พักโซล 2 คืน) ***สัมผัสอากาศหนาว***
สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูม>ิ
ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

01.05 - 08.25
19.55 - 23.35

*** ราคาดังกล่าว เป็ นราคาโปรโมชัน่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ***

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ทาง บริษทั ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน

** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลา
ของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรด
เข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ทวั ร์น้ ีจัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์
ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่
เป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม) **

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน ==โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวยคอย
ความสะดวก ณ สําหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันทีส่ อง

อินชอน - ย้อนรอยซีรียด์ งั เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
พิเศษ !! นาท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ( ให้ท่านเล่นสกีและถ่ายรูปแบบจุใจไม่ตอ้ งเร่งรีบ )

01.00 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

08.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ...“ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

นําท่านจากนั้นนําท่านถ่ายภาพยามเย็นของ เกาะนามิ
นทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ
เดินเล่นเดิรอบ
เกาะนามิชม
ทิวต้ นสนที่
เป็ นไฮไลท์
ของ
เกาะนามิ และ
ถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ
ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ กแสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบ
กาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้ เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...ชาบูไรตี้ SHABU SHABU) (2)

จากนั้นนําท่านเข้ าสู่ สกีรีสอร์ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak
Valley Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort
หลังจากทําการเช็คอินที่พักเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านไปสนุก
กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนิน
สกีถึง 2 เนินด้ วยกัน แบ่งเป็ นเนินสกีสาํ หรับผู้ฝึกหัดเล่น
1 เนิน , และเนินสําหรับผู้ท่เี ล่นชํานาญแล้ ว 1 เนิน
(ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี , สกีลิฟท์,
สโนว์สเลด อุปกรณ์สกีรวมชุด ประมาณ 50,000
วอน) สําหรับท่านที่เล่นเก่งแล้ วสามารถไถลจากบนยอด
เขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กบั สถานที่ว่ามีให้ บริการหรือไม่ ** ) มีเวลาให้ ทา่ นได้ สนุกกับ
การเล่นสกีอย่างเต็มที่ สําหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หา
เครื่องดื่ม ของว่าง ร้ อนๆ ทานตามร้ านค้ าในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้า

โรงแรม YANGJI PINE RESORT SKI VALLEY / JISAN FOREST SKI RESORT /
OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)
เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จากัด) - ช้อปปิ้ งจุใจที่
ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชัน่ อาทิ เสื้ อผ้า ร้องเท้า กระเป๋ า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “โรงเรียนสอนทากิมจิ ” เพื่อให้ ทา่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํากิมจิ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับการทํา
กิมจิ โดยจะมีวิทยากรอธิบายขั้นตอนการทํากิมจิ ท่านสามารถ
ซื้อกิมจิกลับไปเป็ นของฝากคนที่บ้านได้ ด้วย หลังจากนั้นพา
ท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติ
เกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บ
ภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนําท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่
นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลยค่ะ
ให้ ทา่ นได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร้ สารพิษ ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ และ
ได้ ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์ร่ีผลยักษ์รสชาติหวานกรอบตาม
อัธยาศัย....

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...หมู ย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (4)

(เล่นได้ไม่จากัด ) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศ
ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา
ท่านจะได้ น่ังกระเช้ า
ลิฟท์ ให้ ทา่ นได้
สนุกสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิด อาทิ
T-Express ( รถไฟ
รางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ และในสวนสนุกแห่งนี้ทา่ นยัง
สามารถท่องไปกับโลกของ สวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและ
แม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับ ดอกไม้
ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน และภายใน สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ ให้ ทา่ นได้ พบกับ LINE FRIEND STORE มี
สินค้ ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชั่น LINE นั้นนอกจากจะ
เป็ นแอพแชทที่ได้ รับความนิยมแล้ วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคา
แรกเตอร์หลักของตัวละครของแอปลิเคชั่น
LINE ที่มี
สินค้ าออกมาให้ เลือกมากมาย ที่มีวางขายภายในร้ าน LINE
STORE

บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...จิ มดัก ไก่ผดั วุน้ เส้นอร่อยน่าลอง) (5)

จากนั้นนํา ท่านไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้ อปปิ้ งสินค้ าแฟชั่น สําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กลับมหาวิทยาฮงอิก
ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น แผงลอย หรือจะร้ านรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางค์สดุ ชิคอย่าง
STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ มากมาย อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านไอศรีมต่างๆ

ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่

นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั ในโซล PRIME IN SEOUL HOTEL หรือ L'ART HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
น้ ามันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง -ตลาดอินซาดง
ดิวตี้ ฟรี - คลองชองเกชอน– COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้ งกระจายย่านเมียงดง

เมนู พิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อ้ นั
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง ผลิต
จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออก
จากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ น
เลือดช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้ อเสื่อม ...จากนั้นนําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung
Palace) เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่สี ดุ
ในกรุงโซล สร้ างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน จากนั้น นําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์
สมุนไพรฮ๊อกเก็ตน ามู ” ฮ๊อกเก็ตนี้ช าวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนําม ารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอ าด
แข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก ) (7)

บ่าย จากนั้นนําท่าน
ช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี )
สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา
,แว่นตา ,
เครื่องสําอางค์กระเป๋ า , นํา้ หอม เครื่องสําอางแบรนด์ช้ัน
ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO ,
DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM ,
LOUIS VUITTON, CHANEL นําท่านไป ยัง คลอง
ชองเกชอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บริเวณสองฝั่งคลอง
ตลิ่งถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามผลัดนํา้ เสีย
ออกให้ กลายเป็ นนํา้ ใสจนมองเห็นพื้นด้ านล่างมีการสร้ างนํา้ พุตลอดแนวเขื่อนชะลอความเร็วนํา้ ลานกิจกรรมที่
พักผ่อน และ มีนาํ้ ตกเป็ นแนวกั้น มีทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9 กิโลเมตร และ สะพานกว่า 22 จากนั้น นํา
ท่านช้ อปปิ้ ง ย่านถนนอินซาดง ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่น่ีเป็ นสถานที่ซ่ึงรวบรวม
ร้ านขายผลงานสถาปัตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีก
มากมาย จึงนับว่าเป็ นถนนที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ ได้ อย่างลงตัว นอกจากนี้ยัง
เต็มไปด้ วยร้ านอาหารในราคาไม่แพง โดยในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาที่น่ีเพื่อชื่นชมกับผลงาน
ศิลปะ หรือแม้ กระทั่งหาซื้อของขวัญของฝากเป็ นจํานวนมากจนต้ องมีการปิ ดถนนห้ ามให้ รถผ่าน….และท่าน
สามารถช็อปปิ้ ง สินค้ าปลอดภาษีท่ี SM ดิวตี้ฟรี พิเศษ โดยที่น่ีมีสนิ ค้ าชั้นนําให้ ทา่ นเลือกซื้อมากมายหลาย
ชนิด อาทิ นํา้ หอม เสื้อผ้ า เครื่องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

จากนั้นนําท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) ,
water drop (ครีมนํา้ แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่า
ที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้น ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื้ออย่างเต็ม นํา
ท่านช้ อปปิ้ งตลาดดัง ที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้ า
วัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD , THE FACE
SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อีกมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 23 เท่า

พิเศษ... !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ พร้อมน้ าจิ้ ม
รสเด็ด จัดจ้าน และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อ้ นั (8)

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั
วันทีห่ า้
เช้า

นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั ในโซล PRIME IN SEOUL HOTEL หรือ L'ART HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก

จากนั้น นําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นําท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You
Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขา
เพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนํา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา จากนั้น ให้ ทา่ นได้ คล้องกุญแจ
คู่รกั เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...ไก่ตุน๋ โสม SAMGYETANG) (10)

บ่าย

จากนั้น หากมีเวลา จะนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ จากนั้น นําท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ฝากที่ “ ร้าน
ละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอน
สุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....
19.35 น. เหิรฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
23.40 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

อัตราค่าบริการ : เดินทางช่วง วันที่ 30 พฤศจิ กายน - 31 ธันวาคม 2560
กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2560

22,900

22,900

22,900

5,900

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2560

21,900

21,900

21,900

5,900

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,900

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2560

21,900

21,900

21,900

5,900

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2560

22,900

22,900

22,900

5,900

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2560

22,900

22,900

22,900

5,900

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2560

21,900

21,900

21,900

5,900

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,900

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,900

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,900

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2560

22,900

22,900

22,900

5,900

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2560

23,900

23,900

23,900

5,900

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2560

24,900

24,900

24,900

5,900

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560

25,900

25,900

25,900

5,900

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2560

26,900

26,900

26,900

6,900

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2560

27,900

27,900

27,900

6,900

วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561

28,900

28,900

28,900

7,900

วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561

29,900

29,900

29,900

7,900

วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

28,900

28,900

28,900

7,900

วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561

26,900

26,900

26,900

7,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน ราคา 8,900 บาท

** ข้อควรทราบ **
1. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ

ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
3.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใด
ไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ งั สิน แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า

5. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน
หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนาขึ้ นเครือ่ งได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรานี้ ไม่รวม
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 ( 40,000 วอน
หรือ 1,200 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการชาระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่ครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาํ ระล่วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

