บินตรงจากเชียงใหมโดยสายการบินประจําชาติเกาหลี
กําหนดการเดินทาง : 13 – 16 กุมภาพันธ 2557
วันแรก
เชียงใหม – โซล
21.30 น.
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน โคเรียนแอร มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก
23.55น.
โดยเที่ยวบินที่ KE668 นําทานเดินทางสูกรุงโซลประเทศเกาหลีใต บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน
วันทีส่ อง
อินชอน –เกาะนามิ –เก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร – สกีรีสอรท
06.40น.
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)
จากนั้น
นําทานสูเ มืองชุนชอน นําทานลงเรือ เดินทางสู เกาะนามิ โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศนของ
สถานที่ๆเคยใชถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพ
อันสวยงาม นาประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจทานเปนพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว
(อิสระตามอัธยาศัย)
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) บริการ ทัคคาลบี หรือไก บารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ําตน กระเทียม ตกหรือขาวปน และซอสมาผัดรวมกัน
บนกระทะแบนดําคลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
บาย
นําทานเขาเก็บ ลูกสตรอเบอรรี่ สัมผัสวิถชี ีวิตชาวไรของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการ
เกษตร ทีส่ ามารถผลิตผลไมที่มขี นาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทาน

ค่ํา
วันทีส่ าม
เชา
จากนั้น
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) บริการทานดวย บุฟเฟตบาบีคิวปงยางสไตลเกาหลี เนื้อหมู
เนื้อไก เนื้อวัว หลังอาหารนําทานเขาสูที่พัก พักที่ สกีรีสอรท หรือระดับเดียวกัน
ลานสกี - เอเวอรแลนด
แลนด –เมียงดง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( 3)
นําทานเดินทางสู ลานสกี ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศหิมะแบบเต็มๆ ถายรูปเปนที่ระลึก (ไมรวม
อุปกรณสกี และคาชุดสกี)
นําทานเดินทางสูเ อเวอรแลนดสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบเขา
ขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารีทานจะไดพบกับ ไลเกอรซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความ

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

จากนั้น
วันทีส่ ี่
เชา
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
เที่ยง

รักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกชมความนารักของหมี
ตางๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของทานดวยการ
สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในเอเวอรแลนด (4) (โดยแจกคูปองใหทานละ 10000 วอน)
นําทานออกจากเอเวอรแลนดเดิ
เดินทางสู Cosmetic Shop เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิ
เชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระ
เลือกซื้อ เลือกชมไดตามอัธยาศัย
นําทานชอปปง ตลาดเมี
ตลาดเมียงดงหรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟรชั่นของเกาหลีเปน
อยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่น
แบบอินเทรนด เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียง
ดงแหงนี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน
บริการอาหารค่ํา (5) ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทาน สูห อคอยกรุงโซล N Tower (ไมรวมคาลิฟต) ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเปน 1 ใน 18
หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นาสนใจตางๆเชนศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง ,สวนสัตว
เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอรยังเปนสถานที่ถายทําละคร
เกาหลีแนวนารักๆเรื่อง “กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตาม
อัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรักมีเวลาอิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปงของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก SEOUL STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ศูนยโสม –ศูนยสมุนไพร – DUTY FREE –ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอนสนามบินอินชอน –เชียงใหม
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)
นําทานเดิ
เดินทางสูศ ูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือ วาเปนโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2
เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูแลตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หา
ไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดนี้มีคุณคาเพียงใดตอโลกใบนี้ ตนไม
ชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา
นําทาน ชอปปง สินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย
กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผาเครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) บริการทานดวย เมนู Samgyetangหรือเมนูไกตุนโสม
อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัว
ไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสน
ขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ)

จากนั้น

เตรียมตัวกลับเชียงใหม แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหินซีเรียล
ช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม
เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปบเปโร (ปอกกี้เกาหลี)ชินราเมง( มามาเกาหลี)
เดินทางสูสนามบิน
โดยเที่ยวบินที่ KE667 นําทานเดินทางกลับสู เชียงใหม
ถึงสนามบินเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ

จากนั้น
18.45 น.
22.40 น.

หมายเหตุ : ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา 15 ทาน

อัตราคาบริการ
เดือน
กุมภาพันธ

กําหนดการเดินทาง

ทานละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ทานละ

13-16 กุมภาพันธ 2557

28,000

3,000

หมายเหตุ ราคานีไ้ มมรี าคาสําหรับเด็ก
อัตรานีร้ วม
• คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางที่ระบุในรายการ
• คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ
• คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• คารถรับสง ตามรายการระบุ
• คาภาษีสนามบินทุกแหง (ขึน้ อยูก บั การผันแปรของภาษีนา้ํ มัน ณ วันนัน้ ๆ)
ๆ)
• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตรานีไ้ มรวม
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาว คาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)
• คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว หรือยื่นวีซาเรงดวน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเปนกรณีตามจริง
• คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพท โทรสาร โทรเลข คาซักรีด คาอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
• คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 20 กก.)
• คาใชจายอันเนื่องมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีการบริการหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการขอใบเสร็จถูกตอง)
• คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ 25,000 วอน/ทาน หรือ เปนเงิน 800 บาท/ทาน (ตลอดการเดินทาง)

หมายเหตุ
รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 20 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณดังกลาว
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของ
ทานระหวางการเดินทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ในกรณีที่ผูเดินทางมิไดรับ
อนุญาตใหเดินทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ดวยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ความลาชา การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง
การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ในกรณีที่ผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือทั้งหมด
โดยความสมัครใจของผูเดินทางเอง และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย
การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
เด็ก หมายถึง ผูที่มีอายุนอยกวา 12 ป
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. สําหรับน้ําหนักกระเปาลูกคาคนละ 20 กิโลเทานั้น หรือคนละ 1 ใบ เทานั้น *.*.*.
เงือ่ นไขการใหบริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

•
•
•
•

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด
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