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สายการบิน T’WAY (TW)
ไฟล์ ทบิน
เส้ นทาง
เวลาบิน
ไฟล์ทขาไป
TW102
BKK-ICN
01.25-08.35
ไฟล์ทขากลับ
TW101
ICN-BKK
20.05-00.10
ทางสายการบินอนุญาติให้ โหลดสั มภาระได้ คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึน้ เครื่ องได้ 10 กิโลกรัม
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โปรแกรมทัวร์
1
2
3
4
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สนามบินสุ วรรณภูมิ
สนามบินอินชอน-เทศกาลตกปลานา้ แข็ง(รวมค่ าบัตร+อุปกรณ์ ตก
ปลา)-GARDEN OF MORNING CALM
ลานสกี-ไร่ สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - COSMETIC
CENTER- ตลาดทงแดมุน
ศูนย์ โสม-ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่ าย+ทาคิมบับ+ใส่
ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-DUTY FREE-โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวม
ค่ าขึน้ ลิฟต์ )-ตลาดเมียงดง
ศูนย์ สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู-TRICK EYE&ICE MUSEUMตลาดฮงแด-ซุ ปเปอร์ ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-สนามบิน
สุ วรรณภูมิ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

-

-

-

-

√

√

ซู วอน

√

√

-

โซล

√

√

-

โซล

√

√

-

-

หมายเหตุ

: หากท่านต้องการจองตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อบัตรโดยสารประเภทอื่นๆเพื่อเดินทางมายังกรุ งเทพฯและ
กลับจังหวัดที่เป็ นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุ ณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวร์น้ ีที่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทัวร์
ก่อนทาการจองตัว๋ ต่างๆ หากเกิดกรณี ผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อก
เหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น เหตุผลต่างๆที่อยูเ่ หนือความ
ควบคุมของบริ ษทั ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน
T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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วันที่สอง

สนามบินอินชอน - เทศกาลตกปลานา้ แข็ง(รวมอุปกกรณ์ ตกปลา) - GARDEN OF MORNING CALM

01.20 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชัว่ โมง)
หมายเหตุ : บนเครื่ องไม่ มีบริ การอาหารบนเครื่ อง รวมทั้งไม่ มีหมอนกับผ้ าห่ มให้ บริ การ
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นที่เร็ วกว่ าไทย 2 ช.ม.
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณาปรั บเวลาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เทศกาลตกปลานา้ แข็ง (รวมค่าบัตร+อุปรณ์ตกปลา) ให้ท่านสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับเทศกาลตกปลาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่ งจะจัดเฉพาะตลอดเดือนมกราคมเท่านั้น โดยน้ า
ในแม่น้ าฮวาชอนกังจะแปรสภาพเป็ นน้ าแข็งเพื่อให้ทุกคนเดินลงไปนัง่ ตกปลาเทร้าท์ภูเขา โดยปลาเทร้าท์
ภูเขานั้นว่ากันว่าเป็ นสายพันธุ์เดียวกันกับปลาแซลมอนที่อาศัยอยูใ่ นน้ าเย็น
(กาหนดการเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง จัดประมาณ ช่วงวันที่ 05 มกราคม – 27 มกราคม 2562)
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ลานนา้ แข็งสาหรั บจัดงานเทศกาลตกปล่ นา้ แข็งยังไม่ แข็งตัว หรื อทางผู้จัดงานเทศกาล
ตกปลานา้ แข็งประกาศเลื่อนวันจัดงาน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลีย่ นโปรแกรมทัวร์ โดยจะ
เปลีย่ นไป หมู่บ้านเทพนิยายกับไชน่ าทาวน์ แทนตกปลานา้ แข็ง

08.35 น.

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูชาบู ชาบู

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่ งนี้ต้ งั อยูท่ ี่เมืองกาพยอง จังหวัด
คยองกีโดเป็ นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิดและ
เป็ นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี เปิ ดให้เข้าชมตลอดทั้งปี แต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ชนิด
ต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า 20 ธี มและมีร้านอาหารร้านเครื่ องดื่มให้บริ การ

4

(หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ให้ท่านได้ชม
เทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา)

เย็น

เครดิตรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://morningcalm.co.kr/_ENG/html/seasons.php
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูทคั คาลบี หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่าต้น กระเทียม ต๊อกหรื อข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกัน
บนกระทะแบนดาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง

ค่า

นาท่ านเข้ าที่พกั CENTRAL PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมจะคอนเฟิ ร์ มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สาม
เช้า

ลานสกี - ไร่ สตอเบอรี่ - EVERLAND - COSMETIC CENTER - ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสนุกสุ ดเหวี่ยงกับ ลานสกี ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้หาประสบการณ์ดว้ ยการเล่นสกี
บนลานหิ มะขาวโพลนที่มีความสู งระดับแตกต่างกัน (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี)
(เนื่องจากที่ประเทศเกาหลีมีลานสกีหลายแห่ง ซึ่ งแต่ละที่ค่าอุปรณ์ไม่เท่ากัน รบกวนสอบถามราคาได้ที่ไกด์
ท้องถิ่น
1. อุปกรณ์การเล่นสกี
ประมาณ 40,000-50,000 วอน
2. กอนโดล่า
ประมาณ 50,000-55,000 วอน
3. สโนสเลด
ประมาณ 30,000-35,000 วอน
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หมายเหตุ : การเปิ ดให้ บริ การของลานสกีและปริ มาณจานวนหิ มะขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ ละปี หากหิ มะ
ไม่ เพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดให้ บริ การ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูบาบีคิวปิ้ งย่าง
จากนั้นให้ท่านได้ชิม สตรอเบอร์ รี่ ลูกใหญ่แสนหวานของเกาหลีที่ไร่ สตรอเบอร์รี่ ชมวิธีการปลูก การดูแล
รักษาผลสตรอเบอร์รี่ ท่านยังสามารถซื้ อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ดว้ ย
หมายเหตุ : สามารถไปไร่ สตอเบอรี่ ได้ ประมาณ ตั้งแต่ เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่ วนขนาดของผลสตอเบอรี่ ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ ทั้งนีบ้ ริ ษัทไม่ สามารถกาหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ ได้

นาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ (EVERLAND) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซ่ ึ ง
ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับไลเกอร์ซ่ ึ งเป็ นลูกแฝด
ผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิ งโตผูเ้ ป็ นพ่อและเสื อผูเ้ ป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกในโลก
ชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่ งพนักงานขับรถซาฟารี จะเป็ นผูท้ กั ทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุ ขของ
ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆไม่จากัดชนิด หรื อท่านจะเลือกเดินชมสวนดอกไม้กไ็ ด้ซ่ ึ งจะมีจดั ตลอดทั้ง
ปี แต่จะเปลี่ยนชนิดของดอกไม้ เช่น
- ช่วงฤดูใบไม้ผลิ : ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิปกับดอกซากุระ
- ช่วงฤดูร้อน : ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคม : ดอกลิลลี่กบั ดอกกุหลาบ
- ฤดูใบไม้ร่วง : ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน : ดอกเบญจมาศ
- ฤดูหนาว
: ประมาณเดือนธันวาคม
: จัดฉลองวันคริ สต์มาสกับวันปี ใหม่
ประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคม
: จัดเทศกาลหิ มะ
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จากนั้นนาท่านสู่ COSMETIC CENTER ที่นี่เป็ นศูนย์รวมของเวชสาอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS,
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่ทีชื่อเสี ยงในเกาหลีอิสระท่าน
ได้เลือกซื้ อได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งเสื้ อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่ งตั้งอยู่
บริ เวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ที่นี่มีหา้ งสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ซึ่ งบางห้างเปิ ดตลอด 24
ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
หลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุด
เครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลี อย่างแท้จริ ง
*** อิสระรั บประทานอาหารเย็นเพื่อให้ ท่านได้ เต็มอิ่มกับการช้ อปปิ ้ งที่ตลาดทงแดมุน ***

ค่า

นาท่ าน GALLAXY HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมจะคอนเฟิ ร์ มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สี่

ศูนย์ โสม - ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่ าย+ทาคิมบับ+ใส่ ชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค DUTY FREE - โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ ) - ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล (GINSENG) ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคา
ถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่ งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ ึ งจะใช้ตน้ สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนื อมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ70%โดยกว่าจะมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1

เช้า
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แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน้ ามันสนนี้
สามารถช่วยล้างสารพิษภายในเลือด ลดระดับไขมันในเส้นเลือด และสามารถเอาไปทาแก้ปวดเมื่อยได้อีก
ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูไก่ต๋ ุนโสม เป็ นอาหารบารุ งสุ ขภาพต้นตารับชาววังโดย
การนาไก่ที่มีอายุ 45 วัน นาเครื่ องในออกแล้วในเครื่ องยาจีน เช่น โสม, พุทราจีน, ข้าวเหนียว ใส่ ลงในตัว
ไก่แล้วนาไปตุ๋นจนเดือดสุ ดๆแล้วเสิ ร์ฟในหม้อดินพร้อมทั้งเส้นขนมจีน

นาท่านเข้าชม โรงงานสาหร่ าย ของฝากที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี ผลิตสาหร่ ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้
ท่านได้เลือกซื้ อไปเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านเรี ยนรู ้วิธีการ ทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆๆที่คน
เกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่ าย บับ แปลว่า ข้าวจะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่ เป็ นชิ้นๆพอดี
คา จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรื อวาซาบิกไ็ ด้ ตามร้านอาหารก็จะมีทาเป็ นพิเศษ คือมีผดั ซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!!
ฟรีใส่ ชุดประจาชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่ พร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนา
ท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1394 หรื อในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทั้งที่ประทับและ
ที่วา่ การของพระเจ้าแทจอน ภายในพระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปใน
สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย ์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นงั่ ที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ทั้งนี้ภายในวังยังมีพระตาหนัก
เคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูง หงส์สร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง DUTY FREE ที่นี่มีสินค้า
แบรนด์เนมชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่ องประดับ แว่นตา ฯลฯ ให้ท่านอิสระเลือกซื้ ออย่างเต็มที่
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นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดเมียงดง หรื อ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของ
เกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU,
GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่น ETUDE HOUSE,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อได้ที่ตลาดแห่งนี้
*** อิสระรั บประทานอาหารเย็นเพื่อให้ ท่านได้ เต็มอิ่มกับการช้ อปปิ ้ งที่ตลาดเมียงดง ***
ค่า

นาท่ านเข้ าที่พกั GALLAXY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

.

โรงแรมจะคอนเฟิ ร์ มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ศูนย์ สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู - ตลาดฮงแด - TRICK EYE&ICE MUSEUM - ซุ ปเปอร์ ละลายเงินวอน สนามบินอินชอน - สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็ นสมุนไพรที่ช่วยบารุ งรักษาโรคตับรวมทั้งป้องกันการ
เกิดความผิดปกติของตับ ช่วยเรื่ องการย่อยอาหาร การขับถ่าย และยังสามารถล้างพิษจากแอลกอฮอล์ จากนั้น
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฮงแด เป็ นตลาดที่อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสี ยงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้ งในร้าน
เสื้ อสวยสุ ดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรี ท สไตล์ จากแฟชัน่ นิสต้าตัวจริ งส่ วนกลางคืนเป็ นแหล่ง
ปาร์ต้ ีที่ชิคสุ ดในโซล
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูจิมดัก หรื อเป็ นไก่พะโล้ผดั กับวุน้ เส้นและผักเสริ ฟพร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่ องเคียงต่างๆ
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20.25 น.
00.10 น.

จากนั้นนาท่าทั้งชม TRICK EYE MUSEUM เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ
ศิลปะแนวใหม่เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพ แนว
คิดรู ปแบบใหม่เป็ นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่
รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง ชม
ICE MUSEUM ปะติมากรรมน้ าแข็งตั้งอยูใ่ นกรุ งโซลเป็ นสถานที่จดั โชว์น้ าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิ บองศาและชมน้ าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ได้
อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นแวะช้อปปิ้ ง ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตละลายเงินวอน ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลี
ได้อีกรอบโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ าจิ้ม
ปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW101
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..


ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถ ท่ านละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่
ส่ วนทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึง่ พอใจ
ขออนุญาติเก็บทิปทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

01-05 มกราคม 62
02-06 มกราคม 62
06-10 มกราคม 62
07-11 มกราคม 62
09-13 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62

ผู้ใหญ่
เด็ก อายุ 2-12 ปี
ห้ องละ 2-3 ผู้ใหญ่ 1 มีเ ตีย ง ไม่ มี
ท่ าน
+ เด็ก 1 เสริม เตียง
14,900
14,900 14,900 14,900
17,900
17,900 17,900 17,900
17,900
17,900 17,900 17,900
17,900
17,900 17,900 17,900
17,900
17,900 17,900 17,900
16,900
16,900 16,900 16,900

เด็ก พักเดีย่ ว จอย
INF
เพิม่
แลนด์
(0-2ปี )
7,900 5,900 8,900
7,900 5,900 8,900
7,900 5,900 8,900
7,900 5,900 8,900
7,900 5,900 8,900
7,900 5,900 8,900
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13-17 มกราคม 62
14-18 มกราคม 62
16-20 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
21-25 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62
29มกราคม-02กุมภาพันธ์ 62

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900

16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

ราคานี้เป็ นราคาเฉพาะกรุ๊ ปหน้าร้านเท่านั้น หากเป็ นกรุ๊ ปเหมาสอบถามราคาอีกครั้ง
ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่คนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น
ประกาศ
1. พาสสปอร์ ตต้ องมีอายุก่อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
2. ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดๆก็ตาม หรื อได้ รับการปฏิเสธการออกนอกเข้ าประเทศไทยหรื อการถูกปฏิเสธเข้ า-ออกประเทศเกาหลี ทางบริษทั ฯขอสงวนสทธิการคืนเงินส่ วนใดๆรวมทั้งค่ า
เครื่ องบินให้ แก่ ท่าน
3. ทัวร์ นจี้ ดั ให้ ลูกค้ าที่มคี วามประสงค์ ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านั้น หากท่ านที่ไม่ สามารถเดินทางร่ วมกับ
ทัวร์ ทุกวัน(หมายถึงลูกค้ าต้ องการใช้ แค่ ตวั๋ เครื่ องบินกับที่พกั ) โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบบริ ษทั ทราบก่ อนเดินทาง ทางบริ ษทั
ขอเก็บเพิม่ ท่ านละ 500 USD
4. ในกรณีไม่ ร่วมลงร้ านช้ อปปิ้ ง ได้ แก่ ศู นย์ โสม, ศูนย์ สมุนไพรตับ, ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหร่ าย,
COSMETIC CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษทั ขออนุญาติขอเก็บค่ าปรับร้ านละ 80 USD ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่
กับความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับซื้ อสิ นค้ าใดๆทั้งสิ น
5. การเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีเ้ นื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ และ
สถานการณ์ ในการเดินทางขณะนั้นแต่ จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
โดยไม่ ทาให้ มาตราฐานการบริการลดน้ อยลง
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ราคาทัวร์ นรี้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ ป รวมนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน และสามารถถือขึน้
เครื่ องได้ 10 กิโลกรัม/ท่ าน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 โรงแรมระดับ ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
(หมายเหตุ : บางโรงแรมจะไม่มีหอ้ งTRP ในกรณี ที่ลูกค้าจองห้องTRP มา ลูกค้าจะได้เป็ นห้องที่เป็ นเตียง DBL 1
เตียง + เตียง SGL 1 เตียง หรื ออาจจะเป็ น DBL 1 เตียง + เตียงเสริ ม 1 เตียง)
 บริ การอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ 50,000 วอน หรื อเป็ นเงินไทย 1,750 บาท ต่ อท่ านตลอดทริป(ขออนุญาติเก็บทิปที่
สนามบินสุ วรรณภูม)ิ
 ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ (ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึง่ พอใจ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน
 ค่าวีซ่าสาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าวหรื อชาวต่างชาติ
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 ในกรณี ที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง
 ตัว๋ เครื่ องบินที่ออกเป็ นกรุ๊ ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอคืนเงินได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั
หรื อเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สินสู ญหาย
อันเนื่ องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่าน
เอง
 กรณี ที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การใดๆ หรื อไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่
ระบุไว้ เนื่องจากการครองครองสิ่ งผิดกฎหมาย สิ่ งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
 กรณี ที่ท่านใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน (สาหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเก็บมัดจาท่าน
ละ 10,000 บาท)
 ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 25-30 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้ งั หมด
 กรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการการันตีมดั จาที่
นัง่ กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณี ใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้วหากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็ นนโยบาย
ของสายการบิน
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ข้ อแนะนาเพิม่ เติม สาหรับผู้เดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1.

2.

3.

4.

ผูเ้ ดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุ ณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
ผูเ้ ดินทางที่เป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั เอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรี ยมบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรื อใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
ผูเ้ ดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสื อเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้อง
ใช้ในบางกรณี
กรุ ณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่
ตัวท่านเองในกรณี ที่ตอ้ งตอบคาถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

