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KOREA
เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill
โดยสาย การบินไทย 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill
- สุดคุ้ม...พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
- เมนูพิเศษ.... เต็มอิ่มแบบไม่อั้นกับ “บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
- สัมผัสความหนาว ที่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือเรียกว่า
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
- ช้อปปิ้งย่านดังตลาดเมียงดง และถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่น
- ถ่ายรูปสุดชิล...ตุ๊กตาหมีสุดน่ารักพิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์
- ช้อปปิ้งสบายๆไร้กังวัล น้้าหนักกระเป๋า 30 กิโล/ท่าน ไม่จ้ากัดจ้านวนชิน
้
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

2

อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา - สนุกกับลานสกี

เช้า เที่ยง

4

5

เครื่องโบอิ้ง 747-400
ที่นั่งแบบ 3-4-3
หรือ
เครื่องโบอิ้ง 777-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

Day 1
20.00 น.

โรงแรมที่พัก





-





Bears Town Ski Resort
หรือเทียบเท่า







Galaxy Hotel 3*
หรือเทียบเท่า







Galaxy Hotel 3*
หรือเทียบเท่า







ฟาร์มสตอเบอรี่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ+สวมชุดอันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี ( RAISON TREE ) COSMETIC SHOP - DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง
น้ํามันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ Teddy Bear Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

3

เย็น

เสริฟ์อาหารร้อน
ทั้งขาไป-ขากลับ

-

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30 กก.

สนามบินสุวรรณภูมิ - อินชอน
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สาย การบินไทย เจ้าหน้าที่
จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

Day 2
อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - สนุกกับลานสกี
06.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
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ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อัน
งดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่ง
จะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขาและลําธาร นํา
ท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิ ก ในกรณีที่สภาพ
อากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้ นอยู่กับคําสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิ ว
ของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกิน บรรยาย จากนั้นนํา
ทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
และครอบครัว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ทักคาลบี้”

บ่าย

จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (Night Ski) ประกอบไป
ด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน (***ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี , สกี
ลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน***) มีเวลาให้ท่านได้สนุก
กับการเล่นสกี อย่างเต็มที่ ซึ่ งปลอดภัยไม่มี อันตราย ในการเตรียมตัวก่ อนเล่นสกีควร
เตรียมถุงมือสกีผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ํา หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป
ควรขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคั ญ
*** หมายเหตุ ... ปริ ม าณของหิ ม ะและการเปิ ดให้ บ ริก ารของลานสกี ขึน อยู่ กับ ความเอื้ ออ้ า นวยของ
สภาพอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดให้บริการ
ได้ ท างบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงโปรแกรม ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ONE MOUNT (SNOW
PARK*) ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้
อปปิ้งตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชั้นน้า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบู ชาบู”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Bears Town Ski Resort หรือเทียบเท่า

Day 3
ฟาร์มสตอเบอรี่ - โรงเรียนสอนท้ากิมจิ+สวมชุดอันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร่
นอกจากนัน
้ ท่านยังสามารถซื้ อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมี
การแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งให้ท่านในวันสุดท้าย นําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ
เรียนรู้วิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะ
ชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบน
ั นี้กิมจิเป็นทีน
่ ิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็น
ส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน
้ ๆด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทานให้ท่านฝึก
ลองทําและได้ชิมกิมจิฝีมอ
ื ของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุก
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ขั้นตอนและสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อ
เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “คาลบี้”

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็น
สวนสนุ ก กลางแจ้ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ โดยมี บ ริ ษั ท ซั มซุ ง เป็ น เจ้ าของ ตั้ ง อยู่
ท่ามกลางหุบ เขา ให้ท่านได้อิส ระเที่ย วชมท่ องไปกั บโลกของสั ตว์ป่าซาฟารี ชมไล
เกอร์แ ฝดคู่ แ รกของโลก ที่ นี่ ท่า นจะพบเจ้ า ป่า สิ งโต และเสื อ สามารถอยู่ด้ ว ยกั น ได้
อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรื อ
เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่น
นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็น
ดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่ , เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่น
ได้ ทุก เครื่ อ งเล่ นไม่จํ า กัด รอบ เลื อกชมและเลื อกซื้อ ช้ อบปิ้ งในร้า นค้ า ของที่ร ะลึก ต่า งๆอย่ างมากมาย นํ าท่ า น
เดินทางกลับสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้

เย็น

อิสระ 1 มื้อ ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 4
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับเกาหลี ( RAISON TREE ) COSMETIC SHOP - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งทีประทับและ
ฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึ
นชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้
สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความ
ผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอกจากญี่ ปุ่นใน
เขตพระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้นตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระ
น้ําที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลากลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์
โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของ
โสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือ
ฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นําท่านชม ศูนย์ ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอต
เกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรู ปเป็นรูปแบบต่า งๆ ที่มีสรรพคุณรั กษาโรค และบํ ารุงร่างกาย จากนั้นพาท่านชม
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สมุนไพรบ้ารุงตับเกาหลี ( RAISON TREE ) สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่ง
ผ่า นการวิ จัย มาเป็ น เวลายาวนานกว่ า 20 ปี สมุ น ไพรบํ า รุ ง ตั บ เกาหลี ส กั ด มาจากเมล็ ดต้ น ฮ็ อ ตเกและผสมส่ ว น
แกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อตเกเจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้น
ฮ็อตเก ทางการแพทย์เรียกว่ า ผลไม้ สีทอง มีร สชาติเปรี้ ยว ซึ่งบํา รุงตับ ม้ าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา
ร้ อ นในกระหายน้ํ า อาการอาเจี ย น และท้ อ งผู ก ทาง การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ยื น ยั น ว่ า เมล็ ด ต้ น ฮ็ อ ตเก มี ส าร
โพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทําลายตับ
และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ด
ต้นฮ็อตเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ซัมเกทัง”

บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น
W.S.Nature, Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่
ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวม
วัยรุ่ นย่ านสยามสแควร์โ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เป็น แหล่ง รวมเครื่อ งสํ าอางค์ชื่ อดั ง อาทิ
Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต้น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 5
น้้ามันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - Teddy Bear Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอด
เขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็ม
แดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเ ป็นภูเ ขาประมาณ 70 เปอร์เซ็น ต์ โดยกว่า จะมาเป็น น้ํามัน สนเข็ มแดงได้ 1
แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัย
ออกมาเป็นน้ํามันสนนี้ จากนั้นนําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล นําท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพู
กักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่า
ขึ้นลิฟท์ ***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก”

บ่าย

นําท่านสู่ Teddy Bear Museum ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับพิพิธภัณฑ์หมี
เท็ดดี้แบร์ จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทาง
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็น
ของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
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ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG657
(บริการอาหาร และ น้ําดื่มบนเครื่อง)

01.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill โดยสายการบินไทย 5 วัน 3 คืน
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
22-26 กุมภาพันธ์ 2561

26,999

25,999

24,999

6,900

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2561

27,999

26,999

25,999

6,900

01-05 มีนาคม 2561

26,999

25,999

24,999

6,900

*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ท่านละ 35,000 วอน / ทริป / ท่าน *** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
โดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการ
ทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบต
ั รเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa
Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้
เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป
้ กครอง เช่น บิดา มารดา
ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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อัตราบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราบริการนีไ
้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก
หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การส้ารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ
่ นไข
และข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยน
ื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มก
ี าร
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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6. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลีใต้ ขึน
้ อยู่กบ
ั การพิจารณาของเจ้ าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทั วร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
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12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พัก
ทางบริ ษั ทฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการจั ด หาโรงแรมโดยอ้ า งอิง ตามการจั ด ระดั บดาวของประเทศเกาหลี ตามที่ร ะบุ ในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความ
ประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่าง
กั น อาจจะทํ า ให้ ท่ า นไม่ ไ ด้ ห้ อ งพั ก ติ ด กั น และไม่ ส ามารถเสริ ม เตี ย งได้ ต ามที่ ต้ อ งการโรงแรมหลายแห่ ง จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋ า สัม ภาระต่ างๆถื อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ส่ว นตั ว ของท่ า น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายสู ญ หายล่า ช้ า หรื อ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ
4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้
รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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