SNOW 5

เชจูเกาะสวรรค – ยงดูอัมร็อค – ถนนพิศวง – สวนสมเชจู
พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้แบร – ซงซานอิลชุลบง – ซอปจิโกจิ
หมูบานโบราณชงอับ – ไรชาเชจู – กรุงโซล
เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน - พิพิธภัณฑสาหรายชุดฮันบก
ชอปปงเมียงดง – ภูเขานัมซาน - บุฟเฟต BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย)
และ
ชวงวันหยุดพิเศษ
ตอเนื่อง

วันแรก

29 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ)1-5, 2-6 ธ.ค. 60, (วันรัฐธรรมนูญ)7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60, (วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 61,
30 ธ.ค.-3 ม.ค. 61, 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. 61, 31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7-11 ก.พ. 61, (วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30/22.00 น.
อันยองฮาเซโย (แปลวา “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยินดีตอนรับสูการบริการอันเปนมาตรฐานของเรา ทางบริษัทฯ
ใครขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความไววางใจเลือกเดินทางกับมืออาชีพอยางเรา
ซึ่งเราเต็มใจอยางยิ่งในการ
ใหบริการพรอมอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร F ประตูหมายเลข 3 สายการบิน เจจูแอร (JEJU AIR) เที่ยวบิน 7C2204 / 7C 2206
ใหทานรับเอกสารพรอมฟงคําชี้แจงตางๆ
และฝากกระเปาใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สนามบินคิมโป - เกาะเชจู – ยงดูอัมร็อค – ถนนพิศวง
สวนสมเชจู - พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้แบร

00.45/01.50 น.
ออกเดินทางไปยัง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สายการบิน เชจู แอร เที่ยวบิน 7C2204/ 7C2206
08.05/09.10 น.
ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนํา
ทานขึ้นรถโคชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะยองจอง ซึ่งเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอนที่ไดรับ
การยอมรับวาเปนสนามบินที่ดีอันดับตน ๆ ของโลก จากนั้นนําทานสู สนามบินคิมโป เตรียมเดินทางตอไปยังเกาะเชจู
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11.15 น.
12.20 น.

กลางวัน

บาย

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

กลางวัน

ออกเดินทางสู เกาะเชจู โดยสายการบินเชจูแอร เที่ยวบิน 7C 109
เดินทางถึง เกาะเชจู เกาะสวรรคแหงความรัก สถานที่เลื่องชื่อลือชาของเกาหลีโดยเฉพาะการใชเปนสถานที่จัดงาน
แตงงานที่ฮอตฮิตที่สุดของประเทศและเปนเกาะฮันนีมูนสําหรับคูแตงงานใหมของชาวเกาหลี ดวยทิวทัศนและบรรยากาศที่
สงบเงียบ งดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งภูเขาไฟ, น้ําตก, ทะเล นําทานเดินทางดวยรถโคช เลาะเลียบ
ชายฝงทะเลอันงดงามโดยรอบของเกาะสวรรคแหงนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหมอไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ปุน โดยนํา
เครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว มาจัดเรียงให
สวยงามในหมอ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอุดงสดลงตม
สามารถรับประทานเปนอุดงรอน ทานพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียง)
นําทานชม ยงดูอัมร็อค หรือโขดหินหัวมังกร เกิดจากการรังสรรคของธรรมชาติอันนาพิศวงที่คลื่นลมทะเลกัดกรอนหิน
ภูเขาไฟใหมีรูปรางคลายกับหัวมังกรกําลังอาปากสูชายฝงทะเล ถือสัญลักษณอยางหนึ่งของเกาะเชจู เกาะที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ นําทานแวะ ถนนผีหรือถนนพิศวง ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ทานจะเห็นรถสามารถไหลขึ้น
เนินเขาตานแรงโนมถวงของโลกอยางนาพิศวง ตอจากนั้นชม สวนสมเชจู ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ ใหทานไดเก็บผลสมรับประทานกันสดๆจากไร ซึ่งสมสามารถปลูกไดที่เกาะเชจูได
เพียงแหงเดียวในประทศเกาหลีใต นําทานไปยัง พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้แบร ที่อยูในเขตซอกวิ
โพ ทางดานใตของเกาะ ชมความนารักของหมีนอยที่มีการจําลองฉากตางๆ ใหเปนเรื่องราว
ถายรูปตามอัธยาศัย ตามความเชื่อของคนเกาหลี ถือวาหมีเปนตนกําเนิดชาติพันธุของคน
เกาหลียุคกอนตามตํานานที่ไดเลาสูกันมาหลายสมัย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอสและเครื่องเคียง
ตาง ๆ ใหออกรสหวานนุม นําเนื้อหมูมายางขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรง
ครึ่งวงกลมพรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบน้ําขน)
นําทานเขาสูที่พัก MEI THE HOTEL, JEJU หรือเทียบเทา

ยอดเขาซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ – หมูบานโบราณชงอับ – ไรชาเชจู
สนามบินเชจู – สนามบินคิมโป - กรุงโซล
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันและอาหารทองถิ่น)
นําทานชม ยอดเขาชงซานอิลชุลบง มีหมายความวา “ยอดเขาแหงรุงอรุณ" คือปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ
เปนจุดชมวิวที่สวยและขึ้นชื่อที่สุด เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 5,000 ปกอน มี
ความสูง 180 เมตร จนกลายเปนภูเขาขนาดยอม จะมีทางเดินแคบๆ จากเบื้องลางมุงไปสู
ขอบปลองภูเขาไฟ ใหคุณไดสัมผัสทิวทัศนที่สวยงามอยางมหัศจรรยแบบ 360 องศา
จากนั้นนําทานชมความสวยงามของชายฝงทะเลกันตอที่ ซอพจิโกจิ คําวา โกจิ เปนภาษา
ถิ่นของชาวเจจูหมายถึง อาวขนาดเล็ก เมื่ออดีตเปนเพียงแคแหลมธรรมดาๆ มีทุงหญา
กวางติดทะเล จากชายฝงจะมีโขดหินที่มีรูปรางแปลกตาใหดูมากมาย และตอมามีการ
สรางโบสถคริสต ประภาคาร และอาคารอีกหลายหลังขึ้นเพื่อใชเปนฉากถายทําละคร
หลายเรื่อง อาทิ เทหนาตักรักหมดใจ (All In) ฟนิกซ ลิขิตรัก เพลิงริษยา (Phoenix)
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบซีรียสเกาหลีมักนิยมมาเที่ยวที่นี่เพื่อมาถายรูปคูกับสถานที่ที่เคย
ปรากฏอยูในละคร ไมวาจะเปน โบสถ ประภาคารสีขาวที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเขา นําทาน
ชม หมูบานโบราณชงอับ ซึ่งเปนเขตอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานที่ไดรับการอนุรักษไว ให
ทานไดศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเกาหลีสมัยกอน บานสวนใหญสรางขึ้นจากหิน
ลาวาภูเขาไฟหลายๆ กอน เชื่อมติดกันดวยดินเหนียว หลังคามุงหญาแฝก ลอมรองดวย
กําแพงหินแบบโบราณ ในอดีตหมูบานแหงนี้ใชเปนศูนยกลางการปกครองของเกาะเชจูมา
กอน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (หมูยางคาลบี - อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน
นุมและกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูกเชื่อวาเปนสวนที่เหมาะและอรอยที่สุด ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัด
เปนชิ้นพอคํา หอรับประทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบหรือขาวสวยรอนตามความชอบ
บริการเครื่องเคียงตาง ๆ และน้ําซุปสาหราย)

Snow5_Jeju‐Seoul2Night_EndNov2017‐Feb2018

Page 2

บาย

17.20 น.
18.30 น.
ค่ํา

นําทานแวะชม ไรชาเชจู แวะชมพิพิธภัณฑชาโอซุลลอค ซึ่งเปนชาพื้นเมืองขึ้นชื่อของ
เกาะเชจู พิพิธภัณฑชาแหงนี้เปนสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาเขียวทองถิ่น ชา
พื้นบาน การผลิตใบชา จัดจําหนายผลิตภัณฑที่ทํามาจากชา และชารสชาติแปลกๆ
มากมาย นอกจากนั้นยังเปนเขตของไรชาที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ สมควรแกเวลา
นําทานสู สนามบินเชจู เตรียมเดินทางกลับกรุงโซล
เดินทางกลับ กรุงโซล โดยสายการบินเชจูแอร เที่ยวบิน 7C 122
ถึง สนามบินคิมโป กรุงโซล เมืองหลวงที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ชมแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมือง ตึกรามบาน
ชองอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเกาแกเมื่อ 5,000 ป ที่แลว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (โอซัมบุลโกกิ - หมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี คนตางประเทศนิยม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส
เมื่อสุกดีแลวรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย)
นําทานเขาสูที่พัก BENIKEA PREMIER DONGDAEMUN HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน - ศูนยโสมเกาหลี - ศูนยรวมเครื่องสําอาง –
พิพิธภัณฑสาหรายใสชุดฮันบก - สยามสแควรเกาหลี “เมียงดง” - บุฟเฟต BBQ
KOREA

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันและอาหารทองถิ่น)
นําทานสู ลานสกี ใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาวสุดมันสชนิดตาง ๆ มากมาย เชน สกี สโนวบอรด สวน
กิจกรรมสําหรับนองๆ หนูๆ อาทิ สโนวสเลดจ ใหทานสนุกสนานกับกีฬามันสจนลืมวัยกันไดตามอัธยาศัย (ไมรวมคา
อุปกรณการเลนสกี สกีลิฟต สโนวสเลด กอนโดลาชมวิวและอุปกรณอื่นๆ) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพื่อทําการฝากซื้อตั๋วชนิดตางๆ ทั้งนี้ ทานควรเตรียมถุงมือ ผาพันคอ แวนกันแดด ชุดลอง
จอนสวมใสใหเรียบรอย และกอนลงสนามจริง กรุณาฟงคําแนะนําและฝกวิธีการเลนสกีจากเจาหนาที่อยางเครงครัด เพื่อ
ความปลอดภัยของตัวทานเองเปนสําคัญ

ราคาประมาณคาเชาอุปกรณสกีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
☺ อุปกรณเลนสกี
☺ สโนวสเลดจ

ประมาณ 50,000 วอน ตอเซต (รวมกระดานสกี, บูทสกี, โพล และชุดผารมใสเลนสกี)
ประมาณ 30,000 วอน ตอถาด (ลักษณะเปนถาดพลาสติกสําหรับนั่งพรอมเชือกบังคับทิศทาง)

☺ ตั๋วขึ้นสกีลิฟต
ประมาณ 40,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นไมจํากัดรอบ เฉพาะผูเลนสกี สโนวบอรด เทานั้น)
☺ ตัว๋ ขึ้นกอนโดลาชมวิว ประมาณ 25,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นลงครั้งเดียว)

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไกตุนโสม - อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุน เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําทานชม ศูนยโสมเกาหลี เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจาก
เจาหนาที่ ที่ผานการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมตางๆที่ราคาถูก
กวาเมืองไทย ไวบํารุงสุขภาพตัวทานเองหรือเปนของฝากสําหรับครอบครัว จากนั้นนําทาน
เลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดดงั ณ ศูนยรวมเครื่องสําอาง ของเกาหลี เชน ROJUKISS,
LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนดใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานไปยัง พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี ใหทราบถึงประวัติศาสตร ความเปนมา และ
กระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและวิธีการอยางไร พรอมกับใหทานลอง
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ค่ํา

วันที่หา

ชิมสาหรายรสชาติตางๆ และซื้อหาเปนของฝากของที่ระลึก ที่นี่ทานสามารถสวมใส ชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) ให
ทานสนุกสนานกับการถายรูปกับภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพที่ทําใหทานตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม ทานจะ
ไดพบกับภาพวาดที่ดูเหมือนภาพตางๆ จะหลุดลอยออกมาเสมือนจับตองได ใหทานรวมถายรูปกับภาพตางๆ มากมาย
เสมือนวาทานไดเขาไปหรือรวมแสดงกับผลงานชิ้นตางๆ ไดอยางลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟตปงยางสไตลเกาหลี – ทานไมอั้น บารบีคิวบุฟเฟต พบกับความ
อรอยและความพิเศษ ใหทานเลือกสรรกับเมนูอันหลากหลาย อรอยนุมลิ้นดวยการหมักดวยบุลโกกิ ไมวาจะเปน ซีฟูด เนื้อ
หมู เนื้อไก หรือเนื้อวัว พรอมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําทานชอปปงตอที่ยาน เมียงดง แหลงชอปปงขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนํา
ของกรุงโซล หรือที่คนไทยรูจักในชื่อของ สยามแสควรเกาหลีทานจะไดพบกับ
สินคาวัยรุนมากมายหลากหลายยี่หอ ไมวาจะเปนเครื่องสําอางยี่หอดังๆอยาง THE
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผาแฟชั่นมี
สไตล, รองเทาสนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ รานกระเปาแฟชั่น รวมถึง
เครื่องประดับตางๆนอกจากนี้ยังมีรานอาหาร และรานคาเฟนารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะ
มีวัยรุนหนุมสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
นําทานเขาสูที่พัก BENIKEA PREMIER DONGDAEMUN HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

ศูนยสมุนไพรฮอทเกนามู – ศูนยสมุนไพรเรดไพน - DUTY FREE - ภูเขานัมซาน
คลองกุญแจคูรัก - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันและอาหารทองถิ่น)
นําทานไปยัง ศูนยสมุนไพรเกาหลี ฮ็อตเกตนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับ
ใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา
อิสระใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก นําทานเยี่ยมชม ศูนย
สมุนไพรเรดไพน เปนผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสนแดง ที่มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายซึ่งเปนผลิตภัณทตัว
ใหมที่ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโปรโมท นําทานแวะชอปปง ณ หางสินคาปลอดภาษี
DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศ มากมาย
หลากหลายชนิด อาทิ หลุยสวิตตอง ชารแนล เฟอรรากาโม ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไกพะโลเกาหลี อาหารแนวใหมรสชาติจัดจาน โดยการนําเนื้อไกสวนตาง ๆ มา
ปรุงพะโลดวยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุนพะโลกับมันฝรั่ง หัวหอม วุนเสนเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจาน รับประทาน
กับขาวสวยรอน ๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
บาย
นําทานยอนรอยละครดัง Witch You Hee, Kim Sang Soon ณ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูก
เดียวตั้งอยูใจกลางเมืองหลวง
ใหทานชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ
360 องศา ที่ตั้งของ N TOWER หรือหอคอยกรุงโซล หรือทานจะสัมผัสกลิ่นอายแหงรักแบบ
ฉบับเกาหลี
โดยการคลองกุญแจคูรักบนภูเขานัมซานอันสุดแสนโรแมนติกนี้ก็ไดตาม
อัธยาศัย (ไมรวมคาลิฟทขึ้นลิฟต N TOWER)ไดเวลาสมควรนําทานสู สนามบินอินชอน
ระหวางทางพาทานแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอรมารเก็ตใกลสนามบิน ซึ่งทานสามารถเลือก
ซื้อสินคาพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน
(มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไมมี ชอก
โกแลตสโตน น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคา
พิเศษกอนกลับเมืองไทย
19.30/20.35 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สายการบินเจจูแอร เที่ยวบิน 7C2203 / 7C2205
23.45/00.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เชา
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ขอกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและ / หรือเที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่นั่งที่
เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดได
 อัตรานี้สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คํานวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 20 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวาจํานวน
ดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไปยัง
ประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจากสายพาน
ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของคณะ
เปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราคาบริการ (บาท)
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ) 1-5, 2-6 ธ.ค. 60
(วันรัฐธรรมนูญ) 7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60
(วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31ธ.ค., 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค.
30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7 ม.ค. 61
10-14, 17-21, 24-28 ม.ค., 31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7-11, 21-25 ก.พ. 61
(วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
ทานที่ประสงคพักเดี่ยว เพิ่มราคาทานละ

ผูใหญ เขา
พัก
2-3 ทาน
ตอหอง

1 ทาน
มีเตียงปกติ

2 ทาน
เสริมเตียง

2 ทาน
ไมเสริม
เตียง

21,900
24,900
24,900
23,900
24,900

21,900
24,900
24,900
23,900
24,900

21,400
24,400
24,400
23,400
24,400

20,900
23,900
23,900
22,900
23,900

30,900

30,900

30,400

29,900

24,900
23,900
23,900
24,900

24,900
23,900
23,900
24,900

24,400
23,400
23,400
24,400

23,900
22,900
22,900
23,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ

4,900

อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กําหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER
SERVICE CHARGE) คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
 บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว ตั๋วเขาชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม
อัตราคาบริการไมรวม
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น ขอความกรุณาจากทาน 25,000 วอน ตอทาน หรือมากเทาที่ทานประทับใจ
 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
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 คาวีซาเขาสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศ
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
การสํารองที่นั่ง
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง มัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมนําสงหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจนใหกับทางบริษัทฯ ทําการสํารองที่นั่ง
 ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุ
 หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทางของทานควรมีอายุการใชงานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบ กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
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