MAGIC SNOW KOREA
(พักสกีรีสอร์ ท 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟล์สวย ไม่ เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน ASIANA (OZ)

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES
พร้อมบริ การอาหารแบบ และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 23 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 สัมผัสกับการพักผ่อนแบบเต็มรู ปแบบในโรงแรมระดับ 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมอาหารเช้า

 พักสกีรีสอร์ ท 1 คืน และ โซล 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เกาะนามิ สนุกสนานกับการเล่นสกี เก็บสตอเบอร์รี่ ลิ้มรสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกที่สวนสนุก EVERLAND (รวมค่าเข้าสวนสนุก)โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
พระราชวังเคียงบกกุง ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และ ถนนเอวา
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า
กลางวัน
X
X
1 กรุ งเทพฯ – อินชอน
ไชน่าทาวน์ - หมู่บา้ นเทพนิยาย – เกาะนามิ – สนุกกับการ
X
ทักคาลบี้
2
เล่นสกี
เก็บสตอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร)
โรงแรม
คาลบี้
3
COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้ งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ –พระราชวัง เคีย ง
โรงแรม ไก่ต๋ มุ โสม
4 บกกุง– หอคอย N SEOUL TOWER – DUTY FREE –
ช้อปปิ้ งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ ง
โอซัม
โรงแรม
5 ย่านเอวา – ฮุนไดเอาท์เลท – SUPER MARKET –
พลูโกกิ
กรุ งเทพฯ
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)

เย็น
X
ชาบู ชาบู
บิบิมบับ+ซุป

บุฟเฟ่ ต์
บาบีคิว

โรงแรมที่พกั
SKI RESORT
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL

X

โปรแกรมท ัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ K1022360

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ 23 พฤษภาคม 2565
1. กรอก K-ETA บริ ษทั ฯ บริ การกรอกให้ (มีค่าใช้จ่าย 990 บาท/ท่าน) หรื อลูกค้าสามารถลงเองได้
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเว้นการกักตัวที่เกาหลี ลงทะเบียน 48 ชัว่ โมง ก่อนการเดินทาง (บริ ษทั ฯ ทาให้)
เงื่อนไขการจองทัวร์ ในกรณี K-ETA ไม่ผ่าน
1. กรณี ผลออกช้ากว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
2. กรณีกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ด้วยเหตุผล เช่น คนที่ผา่ น K-ETA ไม่ถึง 15 ท่าน ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ราคานีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าชุดเล่นสกีประมาณ 15,000 วอน ค่าอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 35,000 วอน
ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 40,000 วอน

วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
20.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน
ASIANA (OZ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 5) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯรอต้อนรับและอานวยความ
สะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
23.55 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ OZ เที่ยวบินที่ OZ742
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
วันที่2 ไชน่ าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกกับการเล่ นสกี
07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิ กา
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จีนที่ถือกาเนิดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็ นพื้นที่สาคัญในการขนส่ งและค้าขายสิ นค้า
จากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี้ ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่เป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอ
และการดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีน
ที่ มี ใ ห้ เลื อ กสรรหลายร้ า นที่ อิ น ขอนไชน่ าทาวน์ แ ห่ ง นี้ จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นเทพนิ ย าย หรื อ
DONGWHA MAEUNL ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บา้ นที่แสนธรรมดาให้กลายเป็ นหมู่บา้ นแห่ งเทพนิยาย
โดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้ นแห่ งนี้ เช่น ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คน
แคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็
ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
โปรแกรมท ัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ K1022360

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์ รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10
นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่ อยท่ามกลางอากาศ
อันหนาวเหน็บ ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้ท่านได้ยอ้ นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซี รียเ์ กาหลี ที่โด่ งดังไปทัว่ เอเชี ย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลม
หนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ป
ปั้ นที่ สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้ อเรื่ องที่ เรี ยกเสี ยงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ ม
นอกจออย่างท่วมท้น จากนั้น นาท่ านสู่ ลานสกี เพื่ อให้ ทุก ท่ านสนุ กสนานกับ การเล่ นสกี ประเทศเกาหลี มี
สถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมอยูห่ ลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจึงเป็ นที่รู้จกั กันดีในทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จี น และญี่ ปุ่ น ตลอดจนนั ก สกี ร ะดับ อาชี พ จากยุโ รปและอเมริ ก า จึ งได้อ อกแบบลานสกี ที่ ไ ด้ระดับ
มาตรฐานมากที่สุด โดยทุกที่แบ่งพื้นที่สาหรับผูท้ ี่เริ่ มเล่นเลื่อนตาแหน่งไปจนถึงระดับADVANCE ทั้งยังมีสิ่ง
อานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ให้ท่านที่หลงใหลในการเล่น
สกีหรื อจะสนุกตื่นเต้นกับความเร็วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์)
ค่า
รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั YONGYEPONG RESPORT หรื อเทียบเท่า
วันที่3
เช้ า

เก็บสตอเบอร์ รี่ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ เปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริ งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี
ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผ ลสตรอเบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่
ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วยชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่ งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอนั สุ ดแสนโรแมนติก
พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุ กสุ ดมัน ส์กับบัตร FREE PASS ที่
ท่ านสามารถเลื อ กเล่ น เครื่ อ งเล่ น ได้ทุ ก ชนิ ด ไม่ จากัด จานวนครั้ ง พบกับ เครื่ อ งที่ ทุ ก ท่ านไม่ค วรพลาด TEXPRESS ซึ่ งเป็ นรถไฟเหาะที่เร็ วที่สุดและใช้เวลาวิ่งนานที่สุดในเอเชี ย(T-EXPRESS จะไม่เปิ ดให้บริ การใน
วันฝนตกหรื อหิ มะหนาเกินไป) พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูก
จัดไว้เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ /
สิ งหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ ยงั สามารถท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ โปรแกรมท ัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ K1022360

สิ งโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่ านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซ าฟารี ชมความน่ ารัก ของสัตว์ต่างๆ และได้
เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่าน ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ ท่ า นได้เลื อกซื้ อในราคาพิ เศษ ถึ งเวลาพาทุ ก ท่ า นตะลุ ย สู่ แ หล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่า ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตลาดทงแดมุ น ห้ างสรรพสิ น ค้ากว่า 10 แห่ ง ที่ บ างห้ างเปิ ดตลอด 24 ชั่ว โมง เช่ น MIGLIORE, DOOTA
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น
เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคา
เกาหลีอย่างแท้จริ ง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์ โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER – DUTY
FREE – ช้ อปปิ้ งเมียงดง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน
ที่มี ส รรคุณ ช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรัก ษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนาท่านเดิ น
ทางผ่ า นชมท าเนี ย บประธานาธิ บ ดี หรื อบลู เฮาส์ จากนั้ นน าท่ า นเที่ ย วชม พระราชวั ง เคี บ งบกกุ ง
(Gyeongbokgung) เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ นั ภายในพระราชวังมี
อาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุ กรานของญี่ปุ่ น อาคารส่ วนใหญ่ก็ได้ถูกทาลายลง
เหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่านั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอคอย
N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นา
ท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ ารักของวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่ งนิ ยมมาคล้อง
กุญแจคู่รักไว้บนระเบียงแทบจะทุกด้าน SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
จากนั้นนาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,
แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่
ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ด
ของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU,
GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN
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ค่า

FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ง ยัง มี ร้า นกาแฟ ร้ า นอาหารต่ า งๆ ท่ า น
สามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – ช้ อปปิ้ งย่านเอวา – ฮุนไดเอาท์ เลท – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ ปราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่ นิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่ มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่าน อี ว า Ewha Womans University เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาแรกของเกาหลี ใ ต้
สาหรับผูห้ ญิง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 โดย Mary F. Scranton ผูส้ อนศาสนาชาวอเมริ กนั ของโบสถ์เมธอดิสต์
เอพิสโกพัล ชื่อของโรงเรี ยน "Ewha" ถูกมอบให้โดยจักรพรรดิโกจง (ราชาแห่งราชวงศ์โชซอนครั้งที่ 26, 1863
~ 1907) สามประการที่ เอวา สนับสนุนคือ ความจริ ง ความดี และความงาม ในระหว่างการปกครองอาณานิคม
ของญี่ปุ่นโรงเรี ยนถูกลิดรอนชื่อ "เอวา" และปรับลดสถาบันการศึกษาเป็ นเวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เมื่อเกาหลี
ได้รับ อิ ส ระจากการปกครองออกจากประเทศญี่ ปุ่ นโรงเรี ย นได้รับ ชื่ อ และในขณะนี้ มหาวิ ท ยาลัย Ewha
Womans ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ ปั จจุบนั มีมหาวิทยาลัย 15 แห่ งที่สาเร็ จการศึกษาวิทยาลัย 11 แห่ งที่มี
67 แผนกและสถาบันวิ จยั หลายแห่ งมหาวิทยาลัย Ewha Womans University เป็ นย่านช้อปปิ้ งยอดนิ ยมแห่ ง
หนึ่งในกรุ งโซล ร้านขายเสื้ อผ้าในพื้นที่ขายแฟชัน่ ราคาไม่แพงและทันสมัยสาหรับคนหนุ่มสาว ร้านอาหารใน
พื้ นที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ รสนิ ยมของหญิ งสาวและเครื อข่ายร้ านอาหารนานาชาติ จานวนมากมี ส าขาอยู่ที่ นี่
เช่นเดียวกับถนนสายหลักที่นาไปสู่ โรงเรี ยนหลายแห่งตรอกซอกซอยมีมูลค่าการเยี่ยมชม พวกเขาเต็มไปด้วย
ร้ า นขายอุ ป กรณ์ เสริ ม ร้ า นเสื้ อผ้า ขนาดเล็ ก ร้ า นรองเท้ า คาเฟ่ และร้ า นท าผม จากนั้ นน าท่ า นช๊ อ บต่ อ ที่
HYUNDAI OUTLET ซึ่ งได้รวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆไว้มากมายให้ทุกท่ านได้เลื อกซื้ อกันอย่างจุใจ
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะ
ของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ไก่
ตุ๋นโสมสาเร็จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นนาท่านสู่สนามบินอิน
18.30 น.
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OZ741
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
22.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคา หากมีการ
ปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบินหรื อการเปลีย่ นแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตราค่าบริการ
ราคา/ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่ าน

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7-11,9-13,14-18 ธันวาคม 2565

37,888.-

21-25 ธันวาคม 2565

39,888.-

23-27 ธันวาคม 2565

41,888.-

28 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

42,888.-

29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

42,888.-

30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566

42,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

7,900.-

ราคาทัวร์ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 23 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
ค่าประกันโควิท(ตามเงื่อนไขประกัน) และประกัน
อุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง

1.

2.

3.
4.
5.

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน
ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความ
พึงพอใจ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรับเงิน หรื อต้องการใบกากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด (ปกติ 23 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสาร
คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
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- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิต
สูญเสี ย อวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การ
ต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาใน
การคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการ
บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วง
วันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
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3. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น
เมนูอาหาร
1. TAKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้ง
ไว้จนได้ที่ จึงนาเนื้ อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. บิบิมบับ+ซุป พิบิมพัพ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวาน
เล็กน้อย พร้อมซุป
3. ชาบู ชาบู สุ ก้ สี ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุปร้อนๆ
และเส้นอูดง้ ซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
4. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ อง
เคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่ าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และ
เกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับ
ผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิว สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้ อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ดู ตักรับประทานแบบ
ไม่อ้ นั ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
โปรแกรมท ัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ K1022360

