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ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ 2 ฤดู สัมผัส เทศกาลดอกไม้ บาน และ เทศกาลหิมะ พร้อมกัน
ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง เก็บภาพความประทับใจกับเทศกาลดอกซากุระบาน ที่ ถนนยออิโด
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ พร้อมขึ้นลิฟท์ชมวิว กรุ งโซลแบบ 360 องศา
ช้อปปิ้ งสุ ดมันส์ เมียงดง, ทงแดมุน ชมโชว์ชื่อดังที่เปิ ดการแสดงมาแล้วทัว่ เอเชีย
สนุกสนานกับการแข่ งเลือ่ นหิมะ, ปาร์ ตีอ้ าหารคํา่ พร้ อมชมโชว์ ชื่อดัง
เต็มอิ่มกับสวนสนุก Lotte World สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จาํ กัดรอบ
สุ ดคุม้ พักสกีรีสอร์ ท 1 คืน และ โรงแรมระดับ 4 ดาว กรุงโซล 2 คืน
พิเศษ...ล่องเรือแม่ นํา้ ฮัน พร้อมบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ กินดื่มแบบ ไม่อ้ นั !!!
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

กําหนดการเดินทาง

11-15 เม.ย. 56 ( วันหยุดสงกรานต์ )

41,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.30 น.

23.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D (เช็ คอินกรุ๊ ปของสายการ
บินไทย) โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทและหัวหน้ าทัวร์ พร้ อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการ
เดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิ รฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG658 หรือ เทีย่ วบินที่ TG656 23.30-06.55 น.

วันทีส่ อง

อินชอน – ยงเพียงสกีรีสอร์ ท – แข่ งขันเลือ่ นหิมะ – ปาร์ ตีอ้ าหารคํา่ – ชมโชว์

06.05 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านเดิ นทางสู่ ยงเพียง รีสอร์ ท สถานที่จดั เทศกาล April Snow Festival 2013 เป็ น

(GH) เกาหลี April Snow Festival-A 5 วัน 3 คืน (TG) 11-15 เม.ย. 41,900.-
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กลางวัน

บ่ าย

คํ่า

เทศกาลที่ จดั ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้สนุ กสนานกับกิ จกรรมหลากหลายชนิ ดกับ หิ มะสุ ดท้ายของปี ที่ ยงเพียงรี
สอร์ ทเพียงแห่งเดียวในเกาหลีเท่านั้น รี สอร์ ทแห่งนี้เป็ นสถานเล่นสกีที่ดีที่สุดในเกาหลี และเป็ นสถานที่จดั กีฬาโอ
ลิมปิ คฤดูหนาวในปี 2018 ให้ท่านได้เพลิดเพลินทิวทัศน์ สองฤดู คือ ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย เมนู “บุลโกกิ” หรือเนือ้ หมูสดหมักกับซ๊ อสและเครื่ องเทศ
จนได้ ที่ แล้ วนํามาใส่ บนกระทะผัดกับกะหลํ่าปี สดและวุ้นเส้ นของเกาหลี มีนํ้าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้ อย
พร้ อมกับเสิ ร์ฟข้ าวสวยและเครื่องเคียงต่ างๆ เนือ้ หมูกบั ซ๊ อสผัดกับกะหลํา่
เดินทางถึง ยงเพียงรีสอร์ ท ลงทะเบียน “การแข่ งเลื่อนหิมะ”ผูแ้ ข่งขันลงทะเบียน และรับฟั งกฎกติกาการแข่งขัน
แจกเสื้ อหมายเลข และตรวจลงเวลาในการแข่งขันนี้ ผูร้ ่ วมแข่งขันจะสนุ กสุ ดเหวี่ยงกับประสบการณ์บนเลื่อนหิ มะ
พร้อมของรางวัลรับทันทีแก่ผโู ้ ชคดีบนลานหิ มะ
บริการอาหารกลางคํ่า แบบบุฟเฟต์ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับอาหารคํ่า พร้ อมชมการแสดงพืน้ เมืองเกาหลี
จากนั้นชมพิธีมอบรางวัลแก่ผแู ้ ข่งขันเลื่อนหิ มะ สําหรับ ผูช้ นะและรอง รวม 3 ท่านในแต่ละประเภทพร้อมเหรี ยญ
และ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์แจกของรางวัลต่างๆอีกมากมาย
พักที่ Yongpyong Resort, เมืองคังวอนโด หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ชมวิวยอดเขา Dragon Peak – โซลทาวเวอร์ (โดยลิฟท์ ) -ช้ อปปิ้ งตลาดทงแดมุน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ขึน้ กอนโดล่ าชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเช้าไฟฟ้ า ที่ยาวทึ่สุดในเอเซี ย
3.7 กม. ชมทิวทัศน์อนั งดงามของธรรมชาติ ของทะเลตะวันออก และ ภูเขา พัลวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอด
เขาพัลวางพร้ อมภัตตาคาร และร้ านกาแฟ ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่ งความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดิ นทาง
กลับเข้าสู่ กรุ งโซล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “ชาบูชาบู” อาหารพืน้ เมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ ายสุ กี้
หม้ อไฟของญี่ปุ่น โดยนํ าเครื่ องเคียงต่ าง ๆ เช่ นผักหลากชนิ ด เห็ดตามฤดู โอเด้ ง เบคอนหมู ที่จัดเตรี ยมไว้ มา
จัด เรี ยงให้ ส วยงามในหม้ อ เวลาทานเติม นํ้าซุ ปชาบู ปรุ งรสแล้ วต้ ม ให้ เดือ ด แล้ ว จึ งนํ าอุ ด้ งสดลงต้ ม สามารถ
รับประทานเป็ นอุด้งร้ อน และ ทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน นํา้ จิม้ ซีอวิ้ เกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด สุ กหี้ ม้ อไฟ
จากนั้นนําท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุ งโซลที่ยอดเขานัมซั น ภูเขาแห่ งเดี ยวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโซล สู ง 274
เมตร บนยอดเขามี หอนําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมี ความสู งถึ ง 480 เมตร
เหนื อระดับนํ้าทะเล นําท่านชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ โดยลิฟท์ ได้รอบทิศ 360 องศาโดย
สามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าํ ฮันกัง
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีที่เลื่องชื่ อ
และรู้ จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ มและกลมกล่ อม นํ าหมูสเต๊ กส่ วนที่ติดกับกระดูก(เชื่ อว่ าเป็ นส่ วนที่
อร่ อยที่สุด) ย่ างบนเตาถ่ านแบบดั้งเดิมและตัดเป็ นชิ้ นพอคํา ห่ อทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่ นํ้าจิ้มเต้ าเจียวและ
เครื่องเคียงทีช่ อบหรือข้ าวสวยร้ อนตามทีช่ อบ บริการเครื่องเคียงต่ างๆ หมูย่างเกาหลี

กลางวัน

บ่ าย

คํ่า

(GH) เกาหลี April Snow Festival-A 5 วัน 3 คืน (TG) 11-15 เม.ย. 41,900.-
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จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ณ ตลาดทงแดมุน หรื อประตูทิศตะวันออก ซึ่ งเป็ น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุ งโซล มี
ร้านค้ามากกว่า 100,000 ร้าน จําหน่ายเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป, เครื่ องประดับ, รองเท้า, ผ้าพันคอ, ถุงมือ และสิ นค้าแฟชัน่
หลากหลายสไตล์ให้เลือกซื้ ออีกมากมาย
พักที่ โรงแรม Samjung Hotel หรือระดับเทียบเท่า, เมืองโซล

วันทีส่ ี่

ศู นย์ โสม-ศู นย์ สมุนไพรเกาหลี-ล่องเรือแม่ นํ้าฮัน-LotteWorld&พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ าน--Cosmetic Shop
– ช้ อปปิ้ งเมียงดง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ศูนย์ โสม ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชี วิตของ
โสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุ งร่ างกาย หรื อ
ฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม สมุน
ไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นาํ มาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุ งร่ างกาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ (บนเรือสํ าราญ)
ให้ท่านล่องเรือผ่านชมสถานที่สําคัญของเกาหลีต่างๆ อาทิเช่น อาคารรัฐสภาเกาหลี, ตึก 63 ชั้น, นํ้าพุที่สร้างเนื่ อง
ในโอกาสการเป็ นเจ้าภาพฟุตบอลโลก สู งที่สุดในโลกกว่า 220 เมตร ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 1.30 ชัว่ โมงบุฟเฟ่ ต์
นานาชาติ
นําท่านสู่ สวนสนุ ก Lotte World แห่ งนี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 ที่เที่ยวหลัก ๆ คื อ สวนสนุ กในร่ มจะเรี ยกว่า Lotte
World Adventure และอีกที่หนึ่งคือ Magic Island ซึ่ งเป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่มีเครื่ องเล่นที่หวาดเสี ยวอยูห่ ลาย
ชนิด จากนั้นนําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “ซัมเกทัง” อาหารชาววังในสมัยก่ อนปั จจุบัน เป็ นอาหารเลื่อง
ชื่อของเมืองหลวง เชื่ อกันว่ าบํารุ งและเสริมสุ ขภาพ เสริฟท่ านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่ จะมีข้าวเหนียว
รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิ ร์ฟพร้ อมเครื่องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดําและเกลือ ไก่ ต๋ ุนโสมเกาหลี
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็ นแหล่งรวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็ นต้น
พักที่ โรงแรม Samjung Hotel หรือระดับเทียบเท่า, เมืองโซล

กลางวัน

บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า

บลูเฮ้ าท์ -พระราชวังเคียงบ็อคคุง-DutyFree–โรงงานพลอยอเมทิส-ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – อินชอน - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตคาร
นําท่านผ่ านชมบลูเฮ้ าท์ ทําเนี ยบของประธานาธิ บดี แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กที่อนุ สาวรี ย์รูปนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์
ความเป็ นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกร และวงเวียนนํ้าพุซ่ ึ งถือว่าเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่
ดีที่สุดของกรุ งโซล จากนั้นนําท่านชม พระราชวังเคียงบ๊ อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระ
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เจ้าแทโจและต่อเนื่ องมาถึ งกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอล พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการ
ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี้ ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี ของการปลดแอกจากญี่ปุ่น
ภายในเขตพระราชวังยังมี พระตําหนักเคียวฮเวรู ลกั ษณะเป็ นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนักถู กสร้ างให้ยื่น
ออกไปกลางสระนํ้า ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวัง
นี้ถือเป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางนํ้า, ท้องพระ
โรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “บิบิมบัพ” อาหารครบคุณค่ าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยม
ทานกันมากทีส่ ุ ดนําข้ าวสวยใส่ ในหม้ อดินร้ อน นําส่ วนผสมต่ างๆ จัดเรียงบนข้ าวสวย เวลาทานนําไข่ ไก่ และซอส
บิมบับ ผสมคลุกเคล้ ากับข้ าว และส่ วนผสมต่ างๆ ให้ เนียนจนเข้ ากันเสริ ฟพร้ อมซุ ปชาบู โอเด้ ง และสาหร่ าย ซึ่ ง
นับเป็ นเมนูทไี่ ด้ รับความนิยม และดีต่อสุ ขภาพของชาวเกาหลี ข้ าวยําเกาหลี และซุ ปชาบู
บ่ าย
จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีทหี่ ้ าง Duty Free จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรื อ พลอยสี ม่วง
ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ซึ่ งชาวโสมเชื่ อว่าถ้าได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่ งดีๆเกิ ด
ขึ้นกับชีวติ จากนั้นนําท่านชม ถนนซากุระแห่ งกรุ งโซล หรื อ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่ มีตน้ ซากุระกว่า
1,400 ต้นในบริ เวณนี้ ซึ่ งจะออกดอกสะพรั่ งเต็มต้นทุกปี ในช่ วงต้นเดื อนเมษายนในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาล
ดอกซากุระ ใครที่พลาดชมซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสี สันแห่ งดอกซากุระ ณ ถนนสาย
นี้ ( ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ )
จากนั้นนําท่านสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้
อปปิ้ งที่ ซุ ปเปอร์ ม าร์ เก็ต ซึ่ งมี สินค้าต่ างๆ มากมายให้เลื อกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่ น กิ มจิ บะหมี่ ก่ ึ งสําเร็ จรู ป
สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
21.20 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
01.10 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
****************************************
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการเพือ่ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ ยานพาหนะ
หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ น-แปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการ และจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
(GH) เกาหลี April Snow Festival-A 5 วัน 3 คืน (TG) 11-15 เม.ย. 41,900.-
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จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตราค่ าบริ การนี้ สํ าหรับ
เดินทางตั้งแต่ 20 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน
** กรุ ณาส่ งมอบหนังสื อเดินทางให้ บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพือ่ ประโยชน์ ของท่านเอง **
อัตราค่ าบริการ
เดินทางวันที่ 11 - 15 เม.ย. 56 ( วันหยุดสงกรานต์ )
อัตราค่ าบริการ
ราคาต่ อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
41,900.เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
41,900.เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม
40,900.เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม
39,900.พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
6,900.อัตราค่ าบริการนี้รวม :
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ าํ มันไว้เรี ยบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมี
การเรี ยกเก็บเพิม่ **
 ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ และหรื อไกด์ของบริ ษทั ทัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผูช้ าํ นาญเส้นทาง
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสี ยชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว หรื อ ประเทศที่ที่ตอ้ งทําวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,200 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก
หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป
เงื่อนไขเพิม่ เติม
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
(GH) เกาหลี April Snow Festival-A 5 วัน 3 คืน (TG) 11-15 เม.ย. 41,900.-

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
- บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
- เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหกั ณ ที่จ่าย3%และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ, ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
- เมื่อตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุ จริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่ งสมควรที่นาํ ติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย
การทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรี ยญ
สหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ
เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะ
แสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น บิดา
มารดา ป้ า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุ ขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่ มีการคืน
เงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 100 USD ต่ อท่านต่ อวัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************
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