KOREA APRIL SNOW
โรงแรม/ที่พัก สกีรีสอร์ท 1 คืน โซล 2 คืน

สายการบิน EASTAR JET

ตารางสรุ ปโปรแกรมท่ องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน
1
2

3

4
5

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พกั

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

YOUNGPYEONG
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ร่วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกี SKI RESORT
หรือ เทียบเท่ า
รี สอร์ ท SNOW FESTIVAL 2020
มาตรฐาน
SEOUL
ป้อมปราการฮวาซอง I สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (รวมบัตรเข้ า และเครื่ องเล่นไม่จากัด) I
หรือ เทียบเท่ า
ศูนย์เวชสาอาง I ตลาดทงแดมุน
มาตรฐาน
SEOUL
ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง I พระราชวังเคียงบก I DUTY FREE I ศูนย์รวม
หรือ เทียบเท่ า
วัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
มาตรฐาน
ศูนย์พลอยอเมทิส I พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทาข้ าวห่อสาหร่าย I N SEOUL TOWER (ไม่
รวมค่าลิฟ) I ศูนย์โสม I ซุปเปอร์ มาเก็ต
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาติอินชอน

คณะเดินทางพร้ อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบิ น EASTAR JET โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากบริ ษั ท ฯ คอยให้ การต้ อ นรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่ อ งของเอกสาร
ตลอดจนสัมภาระของท่าน
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง)
หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514

BKK >> ICN
22.25 – 06.20
02.40 – 10.20

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513

ICN>> BKK
17.05 – 21.25
20.55 – 01.40

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึน้ เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่ เหมาะสม รวมถึ ง ยาที่ มี เอกสารกากั บ ชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ ซื อ้ จากร้ านค้ า ปลอดอากร ( DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซื ้อ ณ วันที่ เดินทาง เพื่ อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้
เครื่ องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ ส ด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
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เกาะนามิ I อิสระที่ SNOW FESTIVAL / ลงทะเบียน / แข่ งขันเลื่อนหิมะ / งาน
ปาร์ ตี ้ / เกมส์ / Photo time

เช้ า

เกาะนามิ
กระจก เดิOryukdo
Sky นWalk
นทางถึงสนามบิ
นานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็วขึน้ 2
ชั่วโมงเพื่ อ ให้ ตรงกั บ เวลาท้ อ งถิ่ น ของประเทศเกาหลี ) หลัง จากผ่ านพิ ธี การตรวจคนเข้ าเมื อ งและ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเฟอร์ รี่เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึน้
ชื่อเรื่ องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลักษณะเป็ นรูปพระจันทร์ เสี ้ยว ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบซองเพียง
โดยชื่อ 'นามิ' ตังเพื
้ ่อเป็ นเกียรติให้ นายพลนามิ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเกาหลีใต้ เกาะนามิเรี ยกตัวเอง
ว่า NAMINARA REPUBLIC และเรี ยกตั๋วเรื อ ข้ ามฟากและตั๋ว เข้ าชมเกาะว่ า 'วีซ่า ' ท าให้ ร้ ู สึกเสมื อ น
ข้ า มมาเที่ ยวรัฐ ๆ หนึ่ งที่ เป็ น เอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะอุ ดมสมบู รณ์ ไปด้ ว ยธรรมชาติ
มากมายให้ ท่านได้ ดื่มด่า ไม่ว่าจะเป็ นทิวสนเรี ยงรายเป็ นทาง อุโมงค์ ต้นแปะก๊ วย ต้ นเกาลัด ต้ นเมเปิ ล้
และดอกไม้ นานาพรรณที่ผลัดกันออกดอกเปลี่ยนสี ให้ ชมกันทุกฤดูกาล เกาะนามิยังมีความพิเศษอีก
อย่างหนึ่งคือเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส์โรแมนติกอันโด่งดังเรื่ อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยม
พากันมาถ่ายภาพคู่กับรู ปปั น้ พระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนีบ้ นเกาะนามิยังมีกิจกรรมอีก
มากมายให้ ทา มีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ ท่านเดินเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ

เที่ยง

ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผัด
เผ็ดบาร์ บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนือ้ ไก่ที่หั่นเป็ นชิน้ ๆ และผักต่าง ๆ
มาผัดรวมกันกับซอสบาร์ บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่

บ่าย

ร่ วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ ท
จากนัน้ เดินทางสู่ ยงเพียงสกีรีสอร์ ท เป็ นลานสกียอดนิยมแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ นาท่านเข้ า
ร่วมงาน 'SNOW FESTIVAL 2020' เทศกาลหิมะที่จดั ขึ ้นเพียงปี ละหนึ่งหนเท่านัน!!
้
14.00 น.
ลงทะเบียน การแข่งขันกระดานเลื่อน
14.00 – 16.30 น. สนุกสุดเหวี่ยงกับการแข่งขันกับกระดานเลื่อน ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สัมผัสกับ
อากาศหนาวสุดขัว้
17.30 – 20.00 น. ชมการแสดงพื ้นเมืองเกาหลี และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
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จากนันอิ
้ สระให้ ทุกท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก และสนุกสนานกับการเล่นสกี ท่ามกลางลานหิมะขนาดใหญ่

เย็น

Buffet นานาชาติ
รับประทานอาหารเย็น ณ สกีรีสอร์ ท พิเศษ!! ดินเนอร์ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์หลากหลาย
เมนูให้ คุณได้ เลือกทานกันตามใจชอบ เติมได้ ไม่อนั ้

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั
YONGPYONG SKI RESORT หรื อ เทียบเท่ามาตรฐาน

3
เช้ า

ป้ อมปราการฮวาซอง I สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (รวมบัตรเข้ า และเครื่อง
เล่ นไม่ จากัด) I ศูนย์ เวชสาอาง I ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ป้ อมปราการฮวาซอง
นาท่านสู่ ป้อมปราการฮวาซอง เป็ นสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ยุคโจซอน สร้ างขึ ้นช่วงปี ค.ศ.
1794-1796 เป็ นป้อมปราการประจาเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการ
สร้ างเมืองใหม่ในบริเวณนี ้ กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่
ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทังศาลาที
้
่ชื่อว่า Hwahongmun เชื่อ
กันว่าเป็ นการสร้ างที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากที่ สดุ แห่งหนึ่งของยุคนัน้ และที่นี่ได้ ถูกขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้ วย

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
จากนันให้
้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่าง ๆ ได้ ทุกชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์
เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บ้ านผีสิงหมุน ฯลฯ ส่วนท่านที่ไม่ชอบการเล่นเครื่ องเล่น ก็สามารถ
เข้ าซาฟารี ชมความน่ารักของเจ้ าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้ และชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกได้ ที่นี่
นอกจากนีย้ งั มีสวนดอกไม้ สีสนั สวยงามให้ ได้ เก็บภาพกัน (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรื อดอกกุ4หลาบ
/ สิงหาคม-กั
นยายน
:
| KOREA
APRIL
SNOW
สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

เที่ยง

พุลโกกิ (BULGOGI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาคือ
หัน่ หมูเป็ นชิ ้นบางๆ แล้ วหมักกับเครื่ องปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้ มน ้าขลุกขลิก

ศูนย์ เวชสาอาง
พาท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ อ งสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น
ครี มน ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ

ตลาดทงแดมุน
พาท่ า นสู่ ตลาดทงแดมุ น เป็ น ย่ า นการค้ า ขนาดใหญ่ ประกอบด้ ว ย ตลาดดั ง้ เดิ ม และ
ศูนย์การค้ า เป็ นศูน ย์กลางของอุตสาหกรรม เสื ้อผ้ าและแฟชั่นระดับโลก รวมถึงการเป็ นตลาดค้ าส่ ง
และค้ าปลีกที่ใหญ่ ที่สุด คุณสามารถเลือกซื ้อสินค้ าได้ แทบทุกชนิดที่ตลาดแห่งนี ้ เช่น ผ้ าไหมและผ้ า ,
เสื ้อผ้ า, รองเท้ า และอุปกรณ์เสริ ม, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่ องหนัง, สินค้ ากีฬา, เครื่ องใช้ สานักงาน, เครื่ อง
นอน, เครื่ องใช้ ภายในบ้ าน, ผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี ้ยง, ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมายหลายรายการ

เย็น

ชาบูชาบูSHABU SHABU
รับ ประทานอาหาร ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย ชาบู ช าบู (SHABU SHABU) หรื อ สุ กี ้
เกาหลี ประกอบด้ วย ผักสดหลายชนิ ดต้ มในน า้ ซุปปรุงรสกลมกล่ อม ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ า ว
สวยของเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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เช้ า

ศูนย์ สมุนไพร I ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง I พระราชวังเคียงบก I DUTY FREE I
ศูนย์ รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ศูนย์ สมุนไพร
นาท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพรหรื อ ฮ็อกเกตนามูใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั
หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้ วย

ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ
ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ท่านได้ เห็นภาพ
อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น

พระราชวังเคียงบ๊ อก
เช้ านีน้ าท่านเข้ าสู่ พระราชวังเคียงบ๊ อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ เกาหลีมี
อายุกว่า 600 ปี ถื อเป็ นสัญลักษณ์ แห่งราชวงศ์โชซอน ตัง้ อยู่ บนทาเลที่ มีเทื อกเขาพูกักซานเป็ นฉาก
หลัง เสริมให้ ตัวพระราชวังดูยิ่งใหญ่ สวยเด่นเป็ นสง่า ในอดีต พระราชวังแห่งนีม้ ีตาหนักมากกว่า 200
หลัง ทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ ปั จจุบนั ได้ รับการบูรณะ
ให้ ใกล้ เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สดุ บริเวณโดยรอบจะมีร้านขายชุดฮันบกไว้ บริ การ มีสระนา้ และ
สวนหย่อมสร้ างความร่มรื่ น รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์พืน้ บ้ านเกาหลี ท่านจะได้ ซึบ
ซับบรรยากาศและอินไปกับยุคโบราณของเกาหลีอย่างเต็มที่

เที่ยง

ซัมเกทัง หรือไก่ ต๋ นุ โสม
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร บริ การท่ า นด้ ว ย ซัม เกทั ง หรื อ เมนู ไ ก่ ตุ๋ น โสม
(SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม
พุทราแดง เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดา และเกลือ เสิร์ฟ
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ท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน

DUTY FREE
นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านได้ เลือก
ซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ

เมียงดง
เอาใจคอช้ อ ปปิ ้งกั บ แหล่ งช้ อ ปปิ ง้ ยอดฮิ ตที่ คนไทยรู้ จักกั น ดี เมี ยงดง เป็ น ย่ า นที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า
รวบรวมแฟชั่น แบรนด์ ชัน้ น าไว้ ม ากมาย ท่ า นสามารถหาซื อ้ สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งหลากหลายทั ง้ เสื อ้ ผ้ า ,
รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ อ งสาอาง และยัง มี เครื่ อ งประดับ , ซี ดี เพลง, วีซี ดี-ดี วี ดีห นัง และซี รีย์ยอดฮิ ต
เรี ยกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื ้อได้ ทุกอย่างที่ท่านต้ องการ

เย็น

บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ขาปู
รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารด้ วย บุฟ เฟ่ ต์นานาชาติขาปูยักษ์ ! บุฟเฟ่ ต์ห้อ งอาหาร
ทะเลนานาชาติ ให้ ท่านเลือกชิมกันอย่างจุใจ โดยมีไฮไลท์คือ บุฟเฟ่ ขาปูอลาสก้ า และอาหารอื่น ๆ เช่น
สลัดบาร์ พิซซ่า บุฟเฟ่ ต์นานาชาติแห่งนีเ้ ป็ นที่ถูกอกถูกใจของหลายคนทัง้ ในเรื่ องรสชาติและเมนูคาว
หวานที่มีให้ เลือกมากมาย

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

5
เช้ า

ศูนย์ พลอยอเมทิส I พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย + ทาข้ าวห่ อสาหร่ าย I N SEOUL
TOWER (ไม่ รวมค่ าลิฟ) I ศูนย์ โสม I ซุปเปอร์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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ศูนย์ พลอยอเมทิส
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ ้นในชีวิต

กิมบับ KIMBAB
นาท่านร่วมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมกับการเรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี
ซึ่งเป็ นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

N SEOUL TOWER
เช้ า นี น้ าท่ า นสู่ หอคอยกรุ งโซล N SEOUL TOWER ตัง้ อยู่ บ นเขานัม ซาน ซึ่ง เป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่ สงู ที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมี สิ่งน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ก
จอง, สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุ สรณ์ ผ้ ูรักชาติ อัน ชุ ง กุ น อิ สระให้ ทุ กท่ านได้ เดิ น เล่ น และถ่ ายรู ป คู่
หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของที่นี่คือการคล้ องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)

เที่ยง

จิมดัก
รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู จิ ม ดัก (JIMDAK) เป็ น เมนู ไก่ ป ระกอบด้ ว ยวุ้ น เส้ น
เกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆพร้ อมเครื่ องเคียง

ศูนย์ โสม
จากนัน้ พาท่ านรู้ จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี ห รื อราชาแห่ง มวลสมุนไพร ที่ ศู นย์ โสม
เพราะเกาหลี ใต้ เป็ น ประเทศที่ มี ก ารผลิ ต โสมเกาหลี ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น อัน ดั บ 1 ของโลก โดยโสมมี
คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจ
สงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
ฯลฯ

SUPERMARKET
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หลังจากนัน้ ได้ เวลานาท่านสู่ สนามบิน กิ มแฮ เพื่อเตรี ยมตัวเดิน ทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKETเพื่ อ ซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้า นแห่ งนี ม้ ีข นมพื น้ เมือ งเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่
ระลึก
ได้ เวลานาท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514

BKK >> ICN
22.25 – 06.20
02.40 – 10.20

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513

ICN>> BKK
17.05 – 21.25
20.55 – 01.40

KOREA APRIL SNOW
#อัตราค่าบริ การ

เดือน เมษายน 2020
พีเรียดเดินทาง
11 – 15 เมษายน
12 – 16 เมษายน
13 – 17 เมษายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

EASTAR JET

21,900.21,900.18,900.-

21,900.21,900.18,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 5,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่ านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ต๋ วั (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 8,900.-บาท/ท่ าน
*กรุ ณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่ างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทันที

9 | KOREA APRIL SNOW

***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขันต
้ า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

อัตราทัวร์ รวม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท หรื อ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ 4.ส าเนาทะเบี ยนบ้ าน(ถ้ ามี ) 5.สมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝาก(ถ้ ามี ) 6.รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ ว้ 2 รู ป แล้ ว ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทา
เรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
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 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ
 เที่ ยวบิน ราคา รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า (คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง, เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ า
ออกเมือง หรื อในกรณีอื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋ว
เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ หรื อค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือ ใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ไม่ชารุด หรื อฉีกขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้ อม
หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัท ฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่ อ ท่า นตกลงช าระเงิน ไม่ว่ าทัง้ หมดหรื อ บางส่ วนกับ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อว่ าท่ านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุ สุดวิ สัยอื่น ๆที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พื่ อ ความปลอดภัยและประโยชน์ ข องผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
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 ในกรณี ที่ลูกค้ าตัง้ ครรภ์ ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับ จาก
วันที่เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีที่ ท่านซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่ อ งบิ น จะไม่รวมค่ าประกัน อุบัติเหตุระหว่างเดิน ทาง วงเงิน ท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น

ช่ วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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