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ทัวร์เกาหลี เล่นสกีสุดมันส์ สนุกกับกิจกรรมยอดฮิตตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว 5 วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม
นำทุกท่านเข้าร่วมเทศกาล ตกปลาน้ำแข็ง (ICE FISHING) ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท
ทุกท่านจะได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกี
จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จองได้แล้ววันนี้!!
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กำหนดการ

ยังไม่มีข้อมูลการเดินทาง

รายการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ

เคาน์เตอร์สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
T’WAY

รหัสเที่ยวบิน
TW102

BKK >> ICN

01.25 – 08.35

รหัสเที่ยวบิน
TW101

ICN >> BKK

20.25 – 00.10

ข้อแนะนำ : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด
ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์
เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้
และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม
และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์
ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย
การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น
อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว
ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตก ปลา) I เล่นสกีสุดมันส์
Version 1.22-02-2020 03:44:31

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com

TTC195282
ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code
22 ก.พ. 2563 03:44
2/12
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)ตตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว 5
Printed on ทัวร์เกาหลี เล่นสกีสุดมันส์ สนุกกับกิจกรรมยอดฮิ
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

(ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก)
เช้า
เกาะนามิ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2
ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม
ตัวเกาะมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง
บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากมายให้ท่านได้ดื่มด่ำ ทั้งทิวสนเรียงรายเป็นทาง อุโมงค์ต้นแปะก๊วย ต้นเกาลัด ต้นเมเปิ้ล
ดอกไม้นานาพรรณ และยังความพิเศษคือเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์โรแมนติกชื่อดังเรื่อง WINTER SONATA
นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนี้มีกิจกรรมอีกมากมายให้ทำ มีร้านอาหาร
พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ
เที่ยง ดักคาลบี้ (DAKGALBI) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI)

ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนำไก่ที่หั่นเป็นชิ้น ๆ และผักต่าง ๆ
มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่
บ่าย

ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) นำทุกท่านเข้าร่วมเทศกาล ตกปลาน้ำแข็ง (ICE FISHING) ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
จัดขึ้นแค่ปีละครั้งในช่วงเดือนมกราคม ณ เมืองฮวาชอน โดยแม่น้ำฮวาชองกังจะแปรสภาพเป็นน้ำแข็ง
เมื่อเจาะรูลงไปภายใต้ก็จะพบปลาต่าง ๆ ชุกชุมอยู่มากมาย โดยเฉพาะ 'ปลาเทราต์' ซึ่งเป็นปลาที่สวยงามและหาได้ยาก เมื่อตกปลาได้
ท่านสามารถนำไปทำซูชิ, ซาชิมิ หรือใช้บริการย่างปลาในงานพร้อมทานได้ทันที นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท้าความหนาวต่าง ๆ
อีกมากมาย เช่น การแข่งขันจับปลาเทราต์ด้วยมือเปล่า, ฟุตบอลน้ำแข็ง, เล่นล้อเลื่อนหิมะ ฯลฯ
ถือได้ว่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เพราะนอกจากจะมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็นการท้าทายตัวเองแล้ว
เทศกาลนี้ยังได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้
เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา ค่าเครื่องเล่น ค่ากิจกรรมทุกชนิด)
ลานสกีรีสอร์ท จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท
ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลี ถึงสกีรีสอร์ท
อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึก ก่อนจะไปพบกับความท้าทายในการเล่นสกี
ซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความพิเศษด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่
แต่ในขณะเดียวกันก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพด้วย
มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาให้ท่านได้โชว์ฝีมือกันเต็มที่
พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทำกิจกรรมสนุก ๆ บนลานหิมะกว้าง
(** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
** การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น
ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง **
** ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น
SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง บันจี้จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน, สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้า)
เย็น ชาบูชาบู (SHABU SHABU) รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON : BENIKEA SUWON หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สาม สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่ จำกัด) I กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART I
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ศูนย์เวชสำอาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เช้านี้นำท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสด ๆ ฉ่ำ ๆ
พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รีของชาวเกาหลีให้ได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน
ซึ่งท่านจะสามารถซื้อความอร่อยกลับไปเป็นของฝากให้คนทางบ้านได้ด้วย
(**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยู่กับจำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนด และขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้ทุกชนิดอย่างไม่จำกัด เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ,
บ้านผีสิงหมุน ฯลฯ ส่วนท่านที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น ก็สามารถเข้าซาฟารี ชมความน่ารักของเจ้าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้
และชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้สีสันสวยงามให้ได้เก็บภาพกัน (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป /
พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่ /
ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
เที่ยง จิมดัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น

เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ กับเครื่องเคียงเกาหลี
บ่าย
กิมจิ ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนทำ “กิมจิ” อาหารประจำชาติของเกาหลี
ให้ท่านได้สนุกสนานในการลองทำและชิมกิมจิฝีมือตัวเอง

ชุดฮันบก จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายด้วย ชุดฮันบก ชุดประจำชาติ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ถ่ายภาพกับภาพศิลปะบนผนังแบบสามมิติ
ศูนย์เวชสำอาง พาท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น ครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์,
ครีมหอยทาก ฯลฯ
เย็น BBQ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ๊อก I BLUE HOUSE I ศูนย์โสม I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIEND
STORE I ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน I HOLLYWOOD SKY SHOW

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พระราชวังเคียงบ๊อก เช้านี้นำท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี
ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่บนทำเลที่มีเทือกเขาพูกักซานเป็นฉากหลัง เสริมให้ตัวพระราชวังดูยิ่งใหญ่
สวยเด่นเป็นสง่า ในอดีตพระราชวังแห่งนี้มีตำหนักมากกว่า 200 หลัง
ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์
ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด บริเวณโดยรอบจะมีร้านขายชุดฮันบกไว้บริการ
มีสระน้ำและสวนหย่อมสร้างความร่มรื่น รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี
ท่านจะได้ซึบซับบรรยากาศและอินไปกับยุคโบราณของเกาหลีอย่างเต็มที่
BLUE HOUSE จากนั้นผ่านชมทำเนียบประธานธิบดีของเกาหลีใต้ ด้านในมีกลุ่มอาคารหลายหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 250,000
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ตารางเมตร ที่ล้วนสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์เกาหลี และจัดวางตามหลักฮวงจุ้ยให้เป็นมงคลที่สุด
มีทัศนียภาพที่งดงามโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาพูกักซาน มีสวนสีเขียว และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง City Hunter อีกด้วย
ศูนย์โสม จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม
โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น
ช่วยทำให้จิตใจสงบ, เพิ่มพละกำลัง ช่วยบำรุงหัวใจ ฯลฯ
ศูนย์สมุนไพร นำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า
ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น
และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย
เที่ยง พลุโกกิ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีหรือเนื้อหมู

โดยการหมูมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนนำไปต้มน้ำขลุกขลิก
บ่าย

เมียงดง เอาใจคอช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตที่คนไทยรู้จักกันดี เมียงดง เป็นย่านที่ได้ชื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำไว้มากมาย
ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง และยังมีเครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดีดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื้อได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการ
LINE FRIENDS STORE นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL
ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ โคนี่ แซลลี่ หรือเจมส์
ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ
ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารัก ๆ ให้ถ่ายรูปกันได้อย่างจุใจอีกด้วย
แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าหมีบราวน์ตัวใหญ่ยักษ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า
ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้กระทั่งคนเกาหลีเอง
ทงแดมุน จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
มีจุดเด่นคือมักมีการแสดงเปิดหมวกจากผู้ที่มีความสามารถมากมายให้รับชม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินข้ามฝั่งไปชมตึก DDP
หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไม้ไฟ
LED ROSE GARDEN ด้วย การจัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
HOLLYWOOD SKY SHOW หลังจากนั้นนำท่านชมHOLLYWOOD SKY
SHOWเป็นการแสดงที่ผสมผสานโชว์จากหลากหลายประเทศไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแสดงเต้นจากประเทศรัสเซีย
แสดงละครสัตว์จากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศฟิลิปปินส์
เย็น บุฟเฟต์ซีฟู้ด ขาปูยักษ์ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารด้วย

บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดขาปูยักษ์!บุฟเฟ่ต์ห้องอาหารทะเลนานาชาติให้ท่านเลือกชิมกันอย่างจุใจ โดยมีไฮไลท์คือ บุฟเฟ่ขาปูอลาสก้า
และอาหารอื่นๆเช่น สลัดบาร์
พิซซ่าบุฟเฟ่ต์นานาชาติแห่งนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายคนทั้งในเรื่องรสชาติและเมนูคาวหวานที่มีให้เลือกมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE Iคลองชองเกซอน I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I
SUPERMARKET

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
N SEOUL TOWER เช้านี้นำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน
Version 1.22-02-2020 03:44:31

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com

TTC195282
ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code
22 ก.พ. 2563 03:44
5/12
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)ตตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว 5
Printed on ทัวร์เกาหลี เล่นสกีสุดมันส์ สนุกกับกิจกรรมยอดฮิ
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของที่นี่คือการคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
DUTY FREE จากนั้นเอาใจคอช้อปปิ้งอีกครั้งโดยการพาช้อปสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE)
ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องประดับ ฯลฯ
คลองชองเกชอน จากนั้นนำทุกท่านผ่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี
มีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซลปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ให้ได้นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน
เที่ยง บิบิบบัพ รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยเมนู บิบิบบัพ หรือ ข้าวยำเกาหลี

เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด
โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ เช่น แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ
ราดน้ำซอสแล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ
ศูนย์พลอยอเมทิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ต่อด้วย
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด
ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
SUPERMARKET หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อปปิ้งที่
SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึกมีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิดกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
T’WAY

รหัสเที่ยวบิน
TW102

BKK >> ICN

01.25 – 08.35

รหัสเที่ยวบิน
TW101

ICN >> BKK

20.25 – 00.10

อัตราค่าบริการ
กำหนดการ : 15 - 19 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 16 - 20 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

17,900

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

กำหนดการ : 16 - 20 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
กำหนดการ : 17 - 21 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
22,800
17,900
ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 22 - 26 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 24 - 28 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

กำหนดการ : 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

กำหนดการ : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

กำหนดการ : 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

17,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

กำหนดการ : 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

-

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,900
17,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

17,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 11 - 15 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

22,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 12 - 16 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 13 - 17 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

กำหนดการ : 14 - 18 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 18 - 22 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 19 - 23 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 20 - 24 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 21 - 25 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

กำหนดการ : 25 - 29 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 26 - 30 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
กำหนดการ : 27 - 31 ม.ค. 2563

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

กำหนดการ : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
16,900
16,900
-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

16,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

21,800

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. หรือ 20 กก.
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
ปลั๊กไฟ ADAPTER
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
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Tour Code วัน 3 คืน สายการบินทีเวย์ แอร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●
●

●
●
●
●
●

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
- หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 12,600 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 14,400 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
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หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●

●

●

●

●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

●
●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
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3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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