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 สนุกสนานกับการเลนหิมะและกิจกรรมมากมายที่ลานสกีรีสอรทตอนรับฤดูหนาวที่เกาหลี
 นําคณะชมวิวบนภูเขานัมซาน ซึ่งเปนที่ตั้งโซลทาวเวอร Seoul tower สัญลักษณโซล
 ใหคณะไดสนุกสุดมันส สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกที่ใหญในประเทศเกาหลี
 ใหคณะไดรับประสบการณพิเศษ ใหทานไดลองสวมฮันบก ชุดแตงกายประจําชาติเกาหลี
 นําคณะเขาชม พระราชวังหลวงเคียงบกคุง พระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโซซอน
 ชอปปงสุดมันส กับเครื่องแตงกายแฟชั่นเกาหลัทันสมัยที่ เมียงดงสยามสแควรเกาหลี
หัวหนาทัวรและไกดทองถิ่นมืออาชีพชํานาญ/บริการดี พักดี ทานดี/อาหารครบทุกมื้อ
กําหนดการเดินทาง

เทศกาลปใหม

28 ธ.ค. 61-01ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62

กรุณาสํารองที่นง
ั่ ภายใน 2 วัน หลังสงราคา หากเกินกําหนดทางบริษัทขอสววนสิทธิ์ในการทํา
ราคาเสนอทานใหมเนื่องจากหองพัก และตั๋วเครื่องบิน จะมีราคาสูงขึ้นเมื่อใกลวันเดินทาง
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วันแรกของการเดินทาง(1)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG)…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
23.10 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้ ...โดยสายการบินไทย thai airways เที่ยวบินที่ tg 658

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) อินชอน–หมูบ า นฝรัง่ เศส–เกาะนามิ–สกีรสี อรท–อิสระเลนหิมะ
06.35น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว/ประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นประเทศในเอเชี ยตะวันออก มีพ้ืนที่ครอบคลุมส่ วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนื อติดกับประเทศ
เกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีก้ นั ไว้คาบสมุทรเกาหลีเป็ น
ดินแดนที่มีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน เริ่ มแต่เป็ นดินแดนของผูค้ นหลากเผ่าพันธุ์ จนกระทัง่ รวมตัว
ขึ้นเป็ นอาณาจักรเล็ก ๆ ต่อมาถู กจีนยึดครอง เมื่อได้เอกราชจากจีน คาบสมุทรเกาหลีประกอบด้วยสามอาณาจักสําคัญ
ก่ อนจะรวมตัวกันเป็ นอาณาจักรเดี ยวปกครองด้วยราชวงศ์ 2 ราชวงศ์ จนถู ก ญี่ ปุ่ นยึดครองเป็ นอาณานิ คมจนสิ้ นสุ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามมาด้วยสงครามเกาหลีที่ทาํ ให้ตอ้ งแบ่งเป็ น 2 ประเทศในปั จจุบนั คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ มี
ความพยายามที่ จ ะรวมประเทศทั้ง 2แต่ ย งั ไม่ สํ า เร็ จ นํา คณะออกเดิ น ทางสู่ หมู บ า นฝรั่ ง เศส La Petite
France ซึ่ งเป็ นหมู่ บ ้า นขนาดเล็ ก มี พ้ื น ที่ ไ ม่ ม ากนั ก สถาปนิ ก ได้
ตกแต่ งภายในรวมไปถึ ง ใช้วสั ดุ ก ารก่ อสร้ าง หลังคา หน้าต่ าง พื้ น ล้วน
ตกแต่งออกมาในแนวฝรั่งเศส ตามชื่ อของหมู่บา้ น เป็ นจุดขายของที่นี่ โดย
เหมาะกับชื่ อ LA PETIT’ ซึ่ งเป็ นภาษาฝรั่งเศส ที่ มีความหมายว่า เล็กและ
น่ า รั ก หรื อ เรี ย กอี ก อย่า งว่า เจ้า ชายน้ อ ย ทํา ให้ บ างคนเรี ย กว่า หมู่ บ ้า น
ฝรั่ ง เศส แห่ งเจ้ า ชายน้ อ ย ซึ่ งทํ า ให้ ดู มี ค วามน่ า รั ก มากขึ้ นไปใหญ่
บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติคผสมกับกลิ่นไอสไตล์ฝรั่งเศสแบบสดใส สี สันงดงาม เนื่ องจากด้านในหมู่บา้ น
Petite France นี้ จะถู กแบ่งเป็ นบ้านหลายๆหลังที่มีสีสดใส มี ร้านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านนํ้าหอมขนาดเล็ก มีสวน
ดอกไม้นานาชนิ ดที่ออกดอกตามฤดู กาลต่างๆ ไปเที่ยวช่วงไหน ต้องได้เห็ นดอกไม้ตามฤดู กาลของที่นี่แน่ นอน ทําให้
ช่วยเพิ่มสี สันให้กบั หมู่บา้ นฝรั่งเศส และสร้างความโรแมนติคแก่ผมู ้ าเยือน และตัวสถานที่เองก็ถูกล้อมไว้ดว้ ยภูเขาโฮมี
ซัน (Homyeongsan) และทะเลสาบซอนเพียงโฮ (Cheongpyeongho) ทําให้ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความโรแมนติกเข้า
ไปอีก และยังมีดนตรี คลาสสิ คเปิ ดตอนรับผูค้ นในบริ เวณนั้นอีกด้วย ผูค้ นที่อยู่ภายในหมู่บา้ นสามารถชมวิวธรรมชาติ
จากด้านบน ซึ่ งจะเห็ นวิวทิ วทัศน์ที่สวยงาม ต้นไม้เขียวขจี ได้ในระยะไกล สร้ างความประทับใจแก่ นกั ท่องเที่ยวเป็ น
จํานวนมาก ภายในบ้านแต่ละหลังยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปชม และถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก เริ่ มด้วยห้องที่รวม
รวมเอาแกลลอรี่ จานชามที่มีลวดลายสวยงาม แต่งสี สันมากมายในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ประดับอยูท่ ี่ฝาผนังห้อง มีมุมจัด
โชว์เครื่ องเซรามิ ค ภาพวาดสี น้ าํ มัน ตุ๊กตา ถัดไปอีกห้องนึ งก็จะเป็ นห้องที่ถ่ายทําซี รียเ์ รื่ อง Beethoven Virus มี การจัด
โซฟา จัด เปี ยโน และพรมแบบฝรั่ งเศสคลาสสิ ก ๆ และยัง มี ห้ องที่ มี อุป กรณ์ น่ ารั ก ๆ เช่ น พวกหมวกสไตล์ฝ รั่ งเศส
หลากหลายใบ ทั้งแบบปี กใหญ่ ปี กเล็ก หรื อแม้จะเป็ นกระเป๋ าสะพาย หรื อร่ มน่ารักๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้เอามาใส่ ถ่ายรู ป
เพื่ อให้เข้ากับ แนวบ้านอี กด้วย จุ ดสําคัญอี กอย่างหนึ่ งคื อ Le Saint-Exupery Memorial Hall ซึ่ งภายในได้รวบรวมเอา
ประวัติ และผลงานของนักเขียนหนังสื อ เจ้าชายน้อย ไว้ เหมาะสําหรับแฟนๆหนังสื อ

เที่ยง
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เรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก ยังไม่ หมดแค่น้ ี ยังมีห้องที่ รวมรวมชุ ดสมัย*แนะนําว่าอย่าพลาดเด็ดขาด กับหมู่บ ้านฝรั่งเศสใน
เกาหลี แห่ งนี้ *โบราณของฝรั่งเศสทั้งชายและหญิงไว้ให้ได้ชมกันมากมายหลายแบบ บรรยากาศภายนอกบ้านจะมีร้าน
กาแฟ ร้านไอติมเล็กๆ มีสวนนํ้าพุ และดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ช่วยเพิ่มสี สันให้หมู่บา้ น และสร้าง
ความโรแมนติก
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (หมูบูลโกกิ) โดยนําเนื้ อ หมูสไลด์หมักกับ
ซอสและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นํามาย่างขลุกขลิกกับซุ ปบลู
โกกิบนกะทะแบนหรื อทรงครึ่ งวงกลมพร้อมผักกะหลํ่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะ
ออกเป็ นแบบนํ้าข้น เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ
นําคณะนั่งเรือเฟอรรี่สู”เกาะนามิ”เป็ นเกาะส่ วนบุคคล ตั้งชื่ อตามท่านนายพลนามิ เจ้าของเกาะ (บนเรื อข้าม
ฟากจะมีธงนานาชาติติดอยู่ รวมถึงธงชาติไทยด้วยเช่นกัน เพื่อเป็ นการแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ของเกาะนามิน้ ี เนื่ องจากคนไทย เป็ น 1 ในจํานวนคนที่เดิ นทางมาที่นี่มากที่สุด) เกาะนามิ มีความ
โด่งดังมาจากการเป็ นสถานที่ถ่ายทําละครเรื่ อง Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
มีรูปปั้ นคู่ ของ 2 พระเอกนางเอกในละครเรื่ องนี้ ต้ งั อยู่บนเกาะ
เพื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง หลายได้ถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึ ก และเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ ข องการได้ม าเที่ ย วบนเกาะนามิ แห่ งนี้ และยังมี ล ะคร
ภาพยนต์เรื่ อ งอื่ น ๆ มาใช้ส ถานที่ น้ ี ถ่ า ยทําในอี ก หลายๆเรื่ องเลยที เดี ย ว ท่ านจะได้
เพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจไปกับฉากที่ถ่ายทําละคร อันเป็ นทางเดิน3สาย และยังมีหอจัด
แสดงนิ ทรรศการที่ มีฉากเด่นของเพลงรักในสายลมหนาว และการถ่ายทําของฉากที่
สําคัญต่างๆอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชมต้นสนยักษ์อายุนบั ร้อยปี ที่เป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างนึ งของเกาะนามิที่ต้ งั เรี ยงรายเป็ น
ทางเดิ นอยู่บนเกาะ ทําให้เกาะนามิ ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นสถานที่สุดแสนโรแมนติ กแห่ งหนึ่ ง เป็ นจุดที่ นักท่องเที่ยวนิ ยมมา
ถ่ายรู ปเก็บความทรงจําเอาไว้ ซึ่ งให้บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ไม่วา่ ท่านจะมาที่เกาะนี้ฤดูกาลใด ล้วนแล้วแต่ได้พบ
กับบรรยากาศที่แตกต่าง เหมาะกับคู่รักเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้ บนเกาะยังมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย อาทิ เช่าจักรยานปั่ น
รอบเกาะ และยังมีมุมศิลปะจัดแสดงอีกหลายจุด ทั้งยังมีโต๊ะนัง่ พักผ่อนตามใต้ร่มไม้ สามารถนัง่ จู๋จี๋กนั ระหว่างคู่รักได้
ใหคณะไดมีเวลาอิสระใหทานสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ณ
สกีรีสอรทที่ติดอันดับ 1 ใน3 ของสกีรีสอรทในประเทศเกาหลีที่ YANGJI PINE SKI or
MUJU Or VIVADI SKI RESORT ซึ่ ง
ลานสกีแห่ งนี้ จะมีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วย
เนิ นหิ ม ะที่ มีขนาดความสู งตั้งแต่ 1 กิ โลเมตรขึ้ นไป
เป็ นที่ กล่ าวขวัญถึ งว่า เป็ นสวรรค์ข องนักสกี แต่ก็มี
ทางวิง่ สําหรับนักสกีมือใหม่เช่นกัน มีเนินรู ปตัวเอสที่
เชื่ อมระหว่างยอดเนิ น ให้ท่านได้หาประสบการณ์ ดว้ ยการเล่นสกีบนลานหิ มะขาวโพลน,สโนบอร์ ด,เล่นหิ มะ,ถ่ายภาพ
สวยๆท่ามกลางหิ มะขาวโพลน และนอกจากนี้ยงั มีส่ิ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ
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โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ (ไม่ รวมค่ าเช่ าชุ ดและอุปกรณ์ ประมาณ50,000วอน)
สกีรีสอร์ เริ่ มเปิ ดตั้งแต่15 ธค.-15มี.ค.
คํ่า

บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ (Dakkalbi) ไก่บาร์ บีคิวผัดซอส
เกาหลี นําไก่บาร์ บีคิว ตกหรื อข้าวเหนี ยวปั้ น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่ วมกับซอส
บาร์ บี คิวเกาหลี ในกะทะแบน วิธี ก ารทานแบบเมี่ย งคําไทยโดยห่ อกับ ผัดกาดเขีย ว
เกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ ง จะนําข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบีที่ท้ งั หอมและน่าทาน เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง เช่น โอ
เด้งปรุ งรส กิมจิ และนํ้าซุ ปประจําวัน

พักที่ : DAEMYUNG VIVALDI, ELYSIAN, OAK VALLEY, PHOENIX PARK หรือเทียบเทา

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) ฟารมสตอเบอรี่ –สถาบันสอนกิมจิ+ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร
แลนด สวนสนุกกลางแจงทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี- Seoul tower
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชิมสตรอเบอร์ รี่ ที่ ไรสตรอเบอรรี่เชิ ญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์
รี่ อย่างแท้จริ ง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ของเกาหลี ว่ามีวธิ ี การปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ รี่
ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยัง
เป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บ
สตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ดว้ ย

นําท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและ
เป็ นอาหารที่ข้ ึนโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปั จจุบนั กิมจิเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย เพราะประกอบด้วย
แบคทีเรี ยที่เป็ นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้ องกันโรคให้ ท่านได้ทดลองทํากิมจิดว้ ย
ตัวท่านเอง และสามารถนํากลับมาเป็ นของฝาก***พิเศษเก็บภาพความประทับใจ
ดวยการใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต (ฮันบก)***
เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (PORK SHABU) ชาบูชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้ อหมูหน่ั ชิ้นบางๆ ปูอดั
หั่น ยาวๆ เกี๊ ย วกุ้ง เกี๊ ย วหมู ใส่ ผ กั สารพัด ชนิ ด ลงไปทั้ง เห็ ด เข็ม ทอง เห็ ด ฟาง
เห็ ดหอม ถัว่ งอก กระหลํ่าปลี ผักกาดขาว ใส่ ล งไปในหม้อ แล้วเติ ม ด้วยนํ้าซุ ป
ร้อนๆ ต้มต่อจนเดื อด ก่อนจะเริ่ มรับประทาน ก็จะนําอุดง้ ลงต้มอีกครั้ง พอสุ กก็
ตักมาทานกับข้าวสวย กิมจิ และนํ้าจิ้ม

คํ่า
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นําคณะเดินทางเข้าสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุ กนี้ ถูกขนานนามว่า
ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ ง
เป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้น่งั กระเช้าลิ ฟท์ และท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้า
ป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชมความน่ ารักของหมีที่สามารถ
สื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดินแดนแห่งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูก
ดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดู กาลและสนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปสทัวร์
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิ จกรรมและการแสดง
ต่ า ง ๆ ที่ จ ัด ตามตารางประจํา วัน ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดของ
ประเทศเกาหลี ใต้ มี ป ระชากรประมาณ 10 ล้านคน
เป็ นปริ มณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน
ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่อยู่อาศัยซึ่ งประกอบด้วยบริ เวณมหา
นครอิ น ช็ อ น และจัง หวัด คย็อ งกี เกื อ บ1ใน4ของ
ประชากรชาวเกาหลี ใ ต้อ าศัย อยู่ ใ นโซล และชาวต่ า งชาติ อี ก 275,000 คน/ นํ า คณ ะ
เดินทางสูภูเขานัทซาน ซึ่งเปนที่ตั้งของหอคอยโซลทาวเวอร Seoul
tower สั ญ ลั ก ษณ อั น โดดเด น ของประเทศเกาหลี สู พร อ มชมวิ ว
ของกรุงโซล และใหทานไดคลองกุญ แจคูรัก ซึ่ งเชื่ อกันว่าใครที่ข้ ึนมาคล้อง
กุ ญ แจที่ ห อคอยนัม ซาน และโยนลู ก กุ ญ แจทิ้ งไป คู่รัก นั้น จะไม่ พ รากจากกัน ชั่วนิ รัน ด์
พร้อมให้ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์รอบกรุ งโซลได้ถึง 360 องศา หรื อซื้ อตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR สิ นค้าที่ระลึก (ไม่รวม
ค่าขึ้นลิฟต์โซลทาวเวอร์ )
บริ ก ารอาหารมื้ อคํ่ า ณ ภัต ตาคาร (BUFFET BBQ) บุ ฟ เฟ่ ต์บ าร์ บี คิวสไตล์เมนู
บาบีคิวปิ้ งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อวัวไม่ว่าจะ
เป็ นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มี
การหมัก แบบเบอร์ เกอร์ เป็ นต้น ยังมีเครื่ องเคียงที่ตอ้ งทานคู่กนั เช่น นํ้าจิ้มเต้าเจี้ยวซัม
จัง ผักกาดหอมซังชู กระเทียม กิมจิรสจัดจ้านกําลังดี ข้าวสวยร้ อน ให้ท่านตักกิ นซํ้าๆ
ได้ ไม่ตอ้ งเกรงใจ (เพราะอร่ อยแบบไม่กลัวความอ้วน) ยังมี เห็ดเข็มทอง นํ้าซุ ป สลัด ของทอด เครื่ องเคียงต่างๆเกาหลี

พักที่ : B.W.KUKDO, T-MARK, MARIGOLD, GLAD MAPO, HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE/หรือเทียบเทา

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) พระราชวังเคียงบอค-บลูเฮาส–DUTY FREE –ตลาดเมียงดงแฟนตาสติกโชว
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเข้าชมศูนย์โสมเกาหลีสมุ นไพรที่ มีชื่อเสี ยงเกาหลี รับทราบประวัติความเป็ นมาของโสมเกาหลี และเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สกัดมาจากโสมไว้บาํ รุ งสุ ขภาพ นําท่านแวะ ศูนย์คอสเมติก ช้ อปปิ ง้ สิ ้นค้ าเครื่ องสาอางยอดนิยม เดิน
ทางเข้าสู่ พระราชวังหลวงพระราชวังเคียงบกคุง(พระราชวังแหงนี้ทานจะพลาดชมไมไดเลย
เพราะสําคัญที่สุดในประเทศเกาหลีใต)

เที่ยง

คํ่า
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พระราชวังที่ เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โซซอน สร้างขึ้นในค.ศ.1394 ใน อดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายใน พระราชวัง แห่ งนี้ มี
หมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุก
ยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศู นย์บ ญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ ประทับ ของ
กษัตริ ย ์ ปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่ นัง่ ที่
เคยถูกทําลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่ งเดิม และให้
คณะได้ถ่ า ยภาพคู่ ก ับ พลับ พลากลางนํ้า เคี ย ง
เฮวรู อันสวยงามซึ่ งเคยเป็ นท้องพระโรงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รถโค้ชผ่านชม บลูเฮาส์
หรื อทําเนี ยบของประธานาธิ บดีคนปั จจุบนั ของเกาหลีใต้ซ่ ึ งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงถึง
ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000ปี พระราชวังที่ เก่าแก่ที่สุดของ
ราชวงศ์โซซอน สร้างขึ้นในค.ศ.1394 ใน อดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายใน พระราชวัง แห่งนี้ มีหมู่พระที่
นัง่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหาร
และเป็ นที่ประทับ ของกษัตริ ย ์ ปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่ นัง่ ที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม และให้
คณะได้ถ่ายภาพคู่กบั พลับพลากลางนํ้า เคียงเฮวรู อันสวยงามซึ่ งเคยเป็ นท้องพระโรงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ไกตุนโสมเกาหลี) ไก่ต๋ ุนโสม (Samgyetang) เป็ นอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม
นําไก่ท้ งั ตัวไปตุ๋นกับรากโสม โดยที่ตอ้ งนําข้าวยัดเข้าไปในท้อง
ไก่ จะมีกลิ่ นหอมของโสมเวลาทาน และจะมีรสชาตอร่ อยกลม
กล่อมครับ สามารถใส่ เส้นหมี่ หรื อเส้นขนมจีนเข้าไปในนํ้าซุ ปก็
อร่ อยไปอีกแบบหนึ่งครับ
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชาวเกาหลี รุ่นใหม่นิยมนํามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นําคณะช้อปปิ้ งต่อที่ DUTY FREE สิ นค้าแบ
รนด์เนมมาก มาย อาทิ นาฬิกา แว่นตา กระเป๋ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า ฯลฯ

นําคณะช้อปปิ้ งบริ เวณ เมียงดงหรือสยามสแควรเกาหลี ย่านเมียงดอง ถูกขนานนามว่า ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี
ทุกๆวัน จะมี ผูค้ นมาที่ นี่กว่า 1 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หนุ่มสาว คนทํางาน หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวลํ้านําสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษสตรี เครื่ องสําอางดังๆ ของเกาหลีนานาชนิด
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ขาปูยกั ษ์ )
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จากนั้นนําท่านชม แฟนตาสติ๊กโชว (fANTA STICK SHOW) แฟนต้าสติ๊กถือเป็ นโชว์นอ้ งใหม่จากประเทศ
เกาหลี ที่ได้รับความนิยมจากผูช้ มอย่างล้นหลาม โดยเป็ นการแสดงที่มีเป้ าหมาย เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีใต้ ผ่านละครเพลง The Musical ที่ไร้บทพูด แต่ใช้ความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดงนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั อย่างเช่นการเต้นบีบอย การเล่นเครื่ องดนตรี แบบดั้งเดิมของเกาหลี การแต้นอะโครบาติกหรื อการเต้นในแบบ
ผาดโผน เป็ นต้น เป็ นตัวถ่ายทอดเรื่ องราวของบทละคร (หรื อเป็ นโชว์อื่นๆ ที่ทางแลนด์ประเทศเกาหลีจะจัดให้ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเลือกชมโชว์) /ได้เวลานําท่านเดินทางเข้าที่พกั
พักที่ : B.W.KUKDO, T-MARK, MARIGOLD, GLAD MAPO, HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE/หรือเทียบเทา

วันที่หา ของการเดินทาง(5) พิพธิ ภัณฑ 3 มิต-ิ พิพธิ ภัณฑนา้ํ แข็ง-พิพธิ ภัณฑรกั -สะพานกระจกใส
กิมโป—อินชอน-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรื อ RED PINE ซึ่ งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่ งจะใช้ตน้ สน
เข็มแดงจากยอดเขาที่ ประเทศเกาหลี เหนื อมาผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ ประเทศเกาหลี ใต้ออกมาเป็ น
นํ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นนํ้ามันสนเข็มแดงได้
1 แคปซู ล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํ้ามันมาผลิต
และวิจยั ออกมาเป็ นนํ้ามันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือด
ได้เป็ นอย่างดี จากนั้นนําท่านชม จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑศิลปะ
ส าม มิ ติ TrickEye Museum เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะเฉพาะทางที่
รวบรวมและจัดแสดงงานศิ ล ปะภาพวาดลวงตาไว้ม ากกว่า 100 ชิ้ น ซึ่ งงาน
ศิลปะภาพวาดเหล่ านี้ ได้ถูกจัดแสดงขึ้ นใน 3 ฮอลล์ใหญ่ คื อ ห้องแสดงภาพ,
ห้องตานานกรี ซ และห้องซานโตริ นี่ โซล ซึ่ งเป็ นพื้นที่โดยหลักของพิพิธภัณฑ์
ศิลปะแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มี น้าตกที่ ผลิ ตขึ้นจากชิ้ นส่ วนของหิ นอ่อนจากกรี ซ
ตกแต่งอยู่บริ เวณจตุ รัสศูนย์กลางพิพิธภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี การจาลองแบบ
ทิ วทัศ น์ ข องคาเฟ่ กลางแจ้งและเกาะซานโตริ นี่ ให้เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย เข้าชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑน้ําแข็ง ปะติมากรรมนํ้าแข็ง ตั้งอยูใ่ นกรุ งโซลเป็ น
สถานที่จดั โชว์น้ าํ แข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิ บองศาและชมนํ้าแข็งที่ถูก
แกะสลั ก ออกมาเป็ นรู ปร่ างต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ เข้ า ชม Love
Museum พิ พิ ธ ภั ณ ฑ รั ก สถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งเดี ยวในเกาหลี ที่ ไม่
เหมื อ นใคร.. เน้ น ความโดดเด่ น ในเรื่ องของภาพวาดสี ส ามมิ ติ เป็ นภาพใน
จินตนาการ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากรู ปแบบรวม ทั้งสวนเร้าอารมณ์, ดรี ม
เฮาส์ และมีความหลากหลายของภาพวาด นักท่องเที่ ยวหลายคนที่ มาเที่ ยวที่
พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ก็จะได้สนุ กไปกับการถ่ายภาพในสี สันฉากต่างๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเอาไว้ รวมถึงการเล่นเครื่ อง
เล่นในแบบแนว 18+ มีการจัดแสดงไว้หลายห้องหลายแนว แต่ละห้องแต่ละมุมก็จะแต่ต่างกันไป เรี ยกว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่แปลกและไม่เหมือนใครก็วา่ ได้
* รายการนี้เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีอายุ 20+ ขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ ผทู ้ ่ีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ไม่สามารถเข้าชม Love Museum ได้
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เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก เป็ นไก่พะโล้ผดั กับวุน้ เส้นและผักอร่ อยมากมาย เสริ ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ พร้อมเครื่ องเคียงต่างๆ
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน จากนั้นแวะ เที่ยวที่ สะพานกระจกใส กิมโป ชมบรรยากาศ มุมสู งของ คลองอาร่ า
ARA CANAL ซี่ ง เชื่ อ มระหว่ า ง แม่ น้ ั นกั บ ทะเลตะวัน ตก สร้ า งขึ้ นเพื่ อ
ป้ อ งกัน นํ้าท่ วม ให้ ใ ช้เ ป็ นที่ ช มวิว พัก ผ่อ น ใช้เวลาสร้ าง 5 ปี ตั้ง แต่ ค ศ
2009- 2012 นําท่ านช้อปปิ้ ง ฮุ น ได พรี เมี ย ม เอาท์เล็ท (Hyundai Premium
Outlet) ช้อปปิ้ งเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้ านสิ นค้าแบรนด์
เนมระดับโลกมากมายหลายพันร้านค้า เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย นําท่านช้อปปิ้ ง KOREA SHOPPING CENTER แหล่งรวบรวมสิ นค้าวัยรุ่ น
มากมาย หลากหลาย
21.20น. เหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทยแอร์ เวยส์ THAI AirWAYS เที่ยวบินที่ TG 657 บริการอาหารบน
เครื่อง
01.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ

korea-Skiresort 5 Days TG 

การเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ในการเดิ นทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสนุ กสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราคาบริการ
TG 01- SKI KOREA
วันออกเดินทาง

โรงแรมที่พัก...มีใหทานเลือก2ราคา

เด็กอายุ
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป ต่ํากวา12ป
(มีเตียง) (ไมมีเตียง)

พักทานเดียว
ตอ1หอง
คิดเพิ่ม

พัก 4 ดาว พัก 4 ดาว
(ในเมือง)

เทศกาลปใหม
28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62
คิดเทาผูใหญ ลด1,000 +6,000
29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62
35,900
36,900
30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 62
 หากทั้งคณะเดินทางไมถงึ 20ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยเดินทางไปดวย แตจะมีไกดที่ฮองกงคอยดูแล
 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
 สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิตได...โดยไมมดี อกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่)

***กรณีทานสํารองที่นั่งลาชา ตั๋วโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวรจะปรับราคาขึ้นทานละ
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจงใหทานรับทราบกอนตัดสินใจสํารองที่นั่ง
(กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทาง)

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
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• ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทยแอร์เวยส์ TG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ ําให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
• ค่ารถนํ าเทีย่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง *ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถิน
่ นํ าเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ ําการจอง
• ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

• ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% (กรณีทท
ี่ า่ นต ้องการใบกํากับภาษี )
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
• ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน

• กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท(ช่วงปกติ) หรือ 15,000 บาท(ช่วงเทศกาล) ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 14 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
• เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี

• เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงิน มัด จํ าหรือ ทั ง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด

• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั ้นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นที่เรียบร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณี ท่านจะกลับก่อ นหรือ เลือ
่ นวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี าร
การันตีคา่ มัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
************************************************ korea-Skiresort 5 Days *************************************************
หมายเหตุ
การเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมอ
ิ ากาศ และสถานการณ์ซงึ่ เกิดขึน
้ ในขณะนัน
้ เพือ
่ ความ
สนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะเป็ นสําคัญ

คณะผูมีเกียรติที่รวมเดินทางทองเที่ยวกับเรา

คณะผูม เี กียรติเดินทางทองเทีย่ วเกาหลี-สกีรสี อรท-ล็อตเตเวิลด

สัมผัสบรรยากาศ...หิมะโปรยปราย ณ ลานสกีรสี อรท ประเทศเกาหลีใต

ไกดตนสุดหลออารมณดี...คอยตอนรับคณะทุกทานที่สนามบิน

คณะผูม เี กียรติเดินทางทองเทีย่ วเกาหลี

.

.

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

