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KOREA WINTER บินตรงจากเชียงใหม่ โดย JIN AIR
วันแรก เชียงใหม่ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
20.30
22.45

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน... โดยมีหวั หน้าทัวร์และ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
บินลัดฟ้ าสู่สาธารณรัฐเกาหลีเที่ยวบินที่ ........ บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง

วันทีส่ อง เกาะนามิ –SKI RESORT (พัก 1 คืน)
06.00 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ องถิ่น เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10
นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดู
แห่งหิ มะโปรยปราย ที่ขาวโพลนไปทัว่ ทั้งเกาะ ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่
โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั้ นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บ
เป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่ องที่เรี ยกเสี ยงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้น
นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ
ให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรื อชมฟาร์มเลี้ยง
นกกระจอกเทศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ SKI RESORT เพือ่ ให้ ทกุ ท่ านสนุกสนานกับการเล่ นสกี ประเทศเกาหลีมีสถานที่เล่นสกีที่
ได้รับความนิยมอยูห่ ลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจึงเป็ นที่รู้จกั กันดีในทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จีน
และญี่ปุ่น ตลอดจนนักสกีระดับอาชีพจากยุโรปและอเมริ กา จึงได้ออกแบบลานสกีที่ได้ระดับ
มาตรฐานมากที่สุดโดยทุกที่แบ่งพื้นที่สาหรับผูท้ ี่เริ่ มเล่นเลื่อนตาแหน่งไปจนถึงระดับ ADVANCE ทั้ง
ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ให้ท่านที่
หลงใหลในการเล่นสกีหรื อจะสนุกตื่นเต้นกับความเร็ วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ชุดสกี
และอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์) พร้อมสัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ค่าคืนแสนหวานที่ SKI RESORT
คา่
รับประทานอาหารคา่
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEORAK DEPINO RESORT หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม กิมจิแลนด์ – เก็บสตอเบอร์ รี่ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลี
จะนากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหาร
ประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทากิมจิ
ไว้กินเองที่บา้ น ซึ่งกิมจิน้ นั มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสูตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของ
การทากิมจิและได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเอง พร้อมนาทุกท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และ
ถ่ายรู ปภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ เปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริ งท่านจะได้
พบกับวิถีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวธิ ีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ น
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พิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ส่งออกของ
ประเทศอีกด้วยชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่าน ยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่
(หมายเหตุ : ไม่สามารถนาออกมารับประทานภายนอกไร่ ได้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุด
มันส์กบั บัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครั้ง พบ
กับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวน
ดอกไม้ ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวน
ดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)
นอกจากนี้ยงั สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสม
เสื อ-สิ งโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้
อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด พลาด ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน
ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB
ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก
ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
คา่

รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CO-OP RESIDENCE OR THE M HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ศู นย์ โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค – พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ เมือง – DUTY FREE- คลองชองเกชอน –
ช้ อปปิ้ งเมียงดง –DRAWING SHOW (ORIGINAL)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี นาท่านสู่ ศู นย์ รวม
เครื่องสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ นาท่าน
เดินทาง ผ่านชม ทาเนียบประธานาธิบดี หรื อบลูเฮาส์ นาท่านย้อนรอยละคร “PRINCESS HOURS” หรื อ เจ้ าหญิงวุ่นวายกับ
เจ้ าชายเย็นชาทีพ่ ระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของ ราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ นศูนย์กลาง
การปกครองในสมัยโบราณโดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอานาจของพระเจ้าแทจอน และต่อเนื่อง
มาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอน
พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการ
ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้ สร้างอาคารรัฐสภา ขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ เพื่อต้องการแสดง
นัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลัง นี้ได้ถูกรื้ อถอนไป
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดออกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู
เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงาน
เลี้ยงพระราชทาน จากนั้นนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ คติชนพืน้ เมือง เพือ่ ให้ท่านได้ยอ้ นเรื่ องราวและสัมผัสกับวิถีชีวติ ความเป็ นมาของชาว
เกาหลีต้ งั แต่ยคุ
โบราณโดยผ่านห้องแสดงหุ่นจาลอง พร้อมภาพสามมิติ นอกจากนั้นยังได้จดั แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
ชีวติ ประจาวันของคนเกาหลีในสมัยโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
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นาท่ า นสู่ แหล่ งช้อ ปปิ้ งปลอดภาษี DUTY
FREE ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เ นม มากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่นตา,
เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนนั้นนาท่านชม คลองชองเก
ชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลอง
ขึ้ นมาใหม่ มี
ความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เ ข้ามาพัก ผ่อ น โดยจัดกิ จ กรรมต่ า งๆอาทิ งานแสดงศิ ล ปะต่ า ง งานดนตรี นิ ท รรศการ
ดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี
ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ที่น้ ี โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบ
รนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรี ม
2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
คา่
รับประทานอาหารคา่
จากนั้นนาท่านชมการแสดง ORIGINAL DRAWING SHOW พบความอัศจรรย์แห่งจินตนาการศิลปะ ที่เล่าเรื่ องราวต่างๆ ด้วยสี
และผ้าใบและการแสดงสดที่จะทาให้ท่านประทับใจไม่มีวนั ลืม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CO-OP RESIDENCE OR THE M HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า

ศู นย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู - RED PINE – อเมทิส - SEOUL TOWER (ไม่ รวมขึน้ ลิฟต์ ) – ALIVE MUSEUM - SUPER
MARKET – เชียงใหม่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะและระดับสู ง
เหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่ นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้
แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา นาท่านสู่ RED PINE
เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนา
ท่
า
น
สู่
ศู นย์ พลอย อเมทิส ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องประดับจากพลอยอเมทิส (อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
ของผูส้ วมใส่สูงมาก สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้ มีสีม่วงอ่อนไปจนถึงสี ม่วงเข้ม คุณสมบัติที่สาคัญของอเมทิสคือเป็ นหิ นที่
ก่อนให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจขจัดความคิดแง่ลบ จึงนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านย้อนรอยละครซีรียเ์ กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่
“นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมือง
ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นาท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL
TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี หลังจากนั้นให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของ ALIVE

MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาที่ไม่ได้มีแค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบกับ Interactive Art ที่
คุณสามารถถ่ายรู ปคู่ สัมผัส เล่น และโต้ตอบกับศิลปะได้ ตั้งอยูใ่ น Insadong แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกลางใจกรุ งโซล อีกหนึ่งสถานที่
wishlist ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเกาหลี นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน
SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อู
ด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
18.50 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน ................) เที่ยวบินที่ .......บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
22.55 ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนา
เนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้

ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วน
ที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุป
สาหร่ าย มีวธิ ีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ถา้
ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัด
ไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ อง
เคียงที่เรี ยกว่า กักตุก(ี ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจู หรื อเหล้าดองโสม
6. บุฟเฟ่ ต์บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดตั
ู้ กรับประทานแบบไม่อ้นั ทานได้
จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิด
บนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

ราคาพิเศษเพียงท่านละ

19,900

เดินทาง 15-19 กุมภาพันธ์ 2558

บินตรง
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ย อวัยวะ
สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,
ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน่ ท่ านละ 4 USD ต่ อคนต่อวัน หรือ
ท่ านละ 20,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
1. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2
รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงือ่ นไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ง อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตาม
หนังสื อเดินทาง

1.
2.

3.
4.

การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้
การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ น
กรณี ไป
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อจากัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่
Bibap Showบัตรที่นงั่ เต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็ นการแสดงประเภทอื่น เช่น Hi Jump Show, Nanta Show, Hero show

9. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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