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เกาหลีSki&Snow Shock Price
4วัน 3 คืน (XJ)

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์








Pajuoutletแหล่งช้อปปิ้งราคาถูกที่เมืองพาจูมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อชือ
่ ดังกว่า
สนุกสนานบนลาน สกีขนาดใหญ่ หลากหลายกิจกรรมท้าลมหนาว
ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากภายในไร่ !!
พาท่านคล้องกุญแจคูร่ ัก ที่ โซลทาวเวอร์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชือ
่ ดัง...ตลาดเมียงดง,
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี !!!

** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **

** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง
วันที่:01-04/02-05/07-10/08-11/14-17/15-18/16-19/17-20ธ.ค.59
วันที่:03-06 (วันพ่อแห่งชาติ)/09-12/10-13 ธ.ค.59(วันรัฐธรรมนูญ)
วันที่:21-24/22-25/23-26 ธ.ค.59
วันที่:24-27/28-31 ธ.ค.59
วันที่:29 ธ.ค.-01 ม.ค./30 ธ.ค.-02 ม.ค./31 ธ.ค.-03 ม.ค.59

14,900.16,900.15,900.17,900.23,900.-
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1.กรุงเทพ -อินชอน- Pajuoutlet -ซูวอน
2.ไร่สตอเบอรี-่ โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบกอิสระเล่นสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
3.พระราชวังเคียงบ็อค- ศูนย์โสม - ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี -Cosmetic Shop -Duty
Free-ช้อปปิ้งเมียงดง
4.โซลทาวเวอร์- น้ํามันสนเข็มแดง – พลอย
อเมทิส–ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน–
กรุงเทพฯ

วันที่แรกกรุงเทพ - อินชอน- Pajuoutlet - ซูวอน
05.30 น.
08.05 น.

15.20น.

ค่ํา

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการ
บิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมี
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ708
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครือ
่ งเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสาย
การบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุ
ที่นั่งบนเครือ
่ ง หรือเปลี่ยนทีน
่ ั่ง จะมีค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติม สามารถดูอต
ั ราค่าบริการได้
จากท้ายรายการนี้*
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้เวลาท้องถิ่น
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
บริการอาหารค่ํา ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”หรือเนือ
้ หมูสด
หมักกับซ๊อสและเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนํามาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่าํ ปีสดและ
วุ้นเส้นของเกาหลี มีนา้ํ ขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวย
และเครื่องเคียงต่างๆ
น่ําท่านสู่ Pajuoutletแหล่งช้อปปิ้งราคาถูกที่เมืองพาจูมีสินค้าหลากหลายยีห
่ ้อ
ชื่อดังกว่า 160-190 แบรนด์รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาประหยัดกว่าร้านค้า
ทั่วไปอิสะให้ทา่ นได้เลือกช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
ทีพ
่ ัก โรงแรมRitz Suwon Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เนื้อหมูกบ
ั ซ๊อส
ผัดกับกะหล่า
ํ

วันที่สองไร่สตอเบอรี่ - โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - อิสระเล่นสกี
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ พร้อมชม
บรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชวี ิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามี
วิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวน
น่ารับประทานเป็นทีช
่ ื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้
ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถ
เลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วยนําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้
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กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

วิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาว
เกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็น
ส่วนประกอบอยูใ่ นอาหารมื้อนั้นๆด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิด
ให้เลือกรับประทานให้ทา่ นฝึกลองทําและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมี
วิทยากรสอนวิธก
ี ารทําและขัน
้ ตอนการเตรียมวัตถุดบ
ิ ให้ท่านทุกขัน
้ ตอนและ
สามารถนํากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ทา
่ นได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุด
ประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี”้ หมูย่าง
เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีทเี่ ลื่องชือ
่ และรู้จักกันดีทวั่ โลก มีรสชาติออก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต๊กส่วนที่ตด
ิ กับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนทีอ
่ ร่อย
ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้ เดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคําไทย
โดยใส่นา้ํ จิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการ
เครื่องเคียงต่างๆ
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สด
ุ ของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ
ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ให้ทา่ นได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ปา่ ซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ทา่ นจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็น
อย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็น
สวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE
DAY TICKET เล่นได้ทก
ุ เครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซือ
้ ช้อบปิ้งใน
ร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมายจากนั้นนําท่านสุอ
่ ส
ิ ระเล่นสกีรีสอร์ท ให้
ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่
กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรี
สอร์ทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ สําหรับผู้ทไี่ ม่ตอ
้ งการเล่นสกี เช่น ร้านอาหาร
คอฟฟีช
่ ้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์การเล่นสกี
ราคาประมาณ 50,000 วอน, เครื่องเล่นต่างๆและครูฝึกสอน)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”อาหารพื้นเมือง
ของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้
หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนําเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง
เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้าํ ซุปชาบู
ปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน
และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ําจิ้มซีอวิ้ เกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
ที่พัก โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล

หมูย่างเกาหลี

สุกี้หม้อไฟแบบ
เกาหลี

พระราชวังเคียงบ็อค- ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop –Duty
Free -ช้อปปิ้งเมียงดง
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็น
ทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนือ
่ งมาถึงกษัตริย์ใน
ราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพือ
่ เป็นที่วา่ ราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญี่ปน
ุ่ ได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึง
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กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อ
ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปน
ุ่ ภายในเขตพระราชวังยัง
มีพระตําหนักเคียวฮเวรูลก
ั ษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนักถูกสร้างให้
ยื่นออกไปกลางสระน้ํา ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพือ
่ ใช้เป็นสถานที่สําหรับจัด
งานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังทีใ่ หญ่ที่สด
ุ ของเกาหลี
ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้
ออกว่าราชการ ฯลฯ นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้
ท่านได้เลือกซื้อโสมทีม
่ ีคุณภาพดีที่ที่สด
ุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพือ
่ นําไป
บํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ทท
ี่ ่านรักและนับถือนําท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพร
เกาหลี ให้ทา่ นได้เลือกซือ
้ เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปร
รูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลือ
่ งชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่า
บํารุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดําและเกลือ
นําท่านชม Cosmetic Shopศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชอ
ื่ ดังของเกาหลี มากมาย
หลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนั้นนําท่าน ช้
อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่หา้ ง Duty Freeจากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ
ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวม
เครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดํา
วุ้นเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง.
ที่พัก โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล

ไก่ตุ๋นโสม
เกาหลี

ไก่พะโล้ผัดวุ้น
เส้น

โซลทาวเวอร์- น้ํามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส -ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน- กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงทีส
่ ุดในโลกมีความสูงถึง
480 เมตร เหนือระดับน้าํ ทะเล นําท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหัน
ไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์
***นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดงเป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100%
ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอลและไขมันทีอ
่ ุดตันในเส้นเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยขับสารพิษ
ออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหงือ
่ ปัสสาวะอุจจาระช่วยล้างสารพิษหรือ
ดีท็อกซ์เลือดให้สะอาดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มภูมิ
ต้านทานให้กบ
ั ร่างกายบํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรคมะเร็งจากนั้นนําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชือ
่ ว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ตด
ิ ตัวไว้ จะทํา
ให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคว
ิ
สไตล์เกาหลี”
นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ
่ นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้
เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม
ผลไม้ตามฤดูกาลและของทีร่ ะลึกต่างๆ

บุฟเฟ่ตบ
์ าบีคิว
สไตล์เกาหลี
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นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai
Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ709
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

****************************************************

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุกอ
่ นการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง
้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก
ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ใน
กรณีที่มีจา
ํ นวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่าน
ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทม
ี่ ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
เดินทางวันที่:01-04/02-05/07-10/08-11/14-17/15-18/16-19/17-20ธ.ค.59
อัตราค่าบริการ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เพิม
่ ท่านละ

ราคาต่อท่าน
14,900.5,900.-

เดินทางวันที่: 03-06ธ.ค.59

(ช่วงวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ)
09-12/10-13 ธ.ค.59 (ช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญ)

อัตราค่าบริการ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เพิม
่ ท่านละ

ราคาต่อท่าน
16,900.6,900.-

เดินทางวันที่:21-24/22/25/23-26 ธ.ค.59
อัตราค่าบริการ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เพิม
่ ท่านละ

ราคาต่อท่าน
15,900.5,900.-
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เดินทางวันที่:24-27/28-31 ธ.ค.59
อัตราค่าบริการ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เพิม
่ ท่านละ

ราคาต่อท่าน
17,900.6,900.-

เดินทางวันที่:29 ธ.ค.-01 ม.ค./30 ธ.ค.-02 ม.ค./31 ธ.ค.-03 ม.ค.59
อัตราค่าบริการ ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เพิม
่ ท่านละ

ราคาต่อท่าน
23,900.6,900.-

** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มเี งื่อนไขเพิม
่ ตามรายละเอียดด้านล่าง **

1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะทําให้ครอบครัวที่มาด้วยกัน
ไม่ได้นั่งติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม …
ดังนี้
*หมายเหตุ...สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการนั่งในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่ง Quiet Zone
- ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก)
- มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
- สามารถเข้าใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ์/คําพูดได้
- อายุ 15 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- ไม่ใช่ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์
- ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม
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สําหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หาก
ผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
2. ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3. ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา
เพิม
่ เติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง
น้ําหนักขาไป /กลับ

20 KG

25 KG

30 KG

40 KG

ราคา [จ่ายเพิม
่ ] บาท

-

500.-

750.-

1,100.-

ค่าอุปกรณ์กีฬา

900.-

1,150.-

1,250.-

1,550.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้า
ํ หนักเพิม
่ หลังจากทําการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีนา
้ํ หนักเกินกําหนดต้อง
จ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
-

ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เที่ยว

-

ออกเดินทางจาก สนามบินอินชอน น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 18,000 วอน / ท่าน / เที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
:
1.
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2.
ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3.
ราคานี้รวมค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
4.
ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ามรายการระบุ
5.
หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่นผู้ชาํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6.
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวต
ิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7.
สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดืม
่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.
ค่าน้าํ หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4.
วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ตอ
้ งทําวีซา่ เข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผูท
้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสูป
่ ระเทศเกาหลีและพิธก
ี ารเข้าเมือง
เอกสารทีค
่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรทีน
่ ําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบ
ี ต
ั รเครดิตคาร์ด) หากมีบัตร
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3.
4.
5.

เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น
บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคูก
่ บ
ั พาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง

2.

ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทัง
้ หมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.
5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ไม่มก
ี ารคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

6.

ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ
่ ักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่วา
่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ

7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
ใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กบ
ั การ
พิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน
้ **

8.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
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พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสท
ิ ธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั จนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํา
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ทา่ นได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

6.

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน
้ ๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มอ
ี ํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่

10.

อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทัง้ สิ้น

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจด
ุ ประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเทีย
่ วเกาหลีเท่านั้น

12.
13.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย
่ วเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ
้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริม
เตียงได้ตามทีต
่ ้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมต
ิ ่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้า หรืออุบัตเิ หตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

14.

15.
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เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์
เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิสทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยทีเ่ กิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน
300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour
เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จา
่ ยเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีชา
่ งภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ
ในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มก
ี ารบังคับ
ให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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