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KOREA
เกาหลี Deluxe Springtime in Seoraksan
โดยสายการบินไทย (TG) 5วัน3คืน
ไฮไลท์ ทัวร์

5 วัน 3 คืน

- ชมความงามทุกฤดูอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ได้รับฉายาว่า สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี
- ให้ท่านได้ทดลอง อาบน้าแร่สไตล์เกาหลีที่ สวนน้า AQUAWORLD
- ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !!
- พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง
- สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน
- ลิ้มรส กับเมนูสุดพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยก
ั ษ์ เต็มอิ่มแบบไม่อั้น
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน

2

อินชอน - อุทยานแหํงชาติโซรัคซาน-วัดชินฮันซา
อาบน้ําแรํสไตล์เกาหลี Aqua World ***รวมคําอาบน้ําแรํ***

3
4
5

เช้า เที่ยง เย็น



✈





ฟาร์มแกะ Daegwallyeong – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล





พระราชวังเคียงบ๏อคคุง+สวมชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม-ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี- Cosmetic-Duty Free -ตลาดเมียงดง
ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- Lotte World Tower (Seoul
Sky) - ช๎อปปิ้งถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ





ขาปู
ยักษ์







โรงแรมที่พัก
Daemyung Delpino
Sorak resort
หรือเทียบเทํา
Seoul Garden 4
หรือเทียบเทํา
Seoul Garden 4
หรือเทียบเทํา

✈

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น.

คณะมาพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C
(เช็คอินกรุ๏ปของสายการบินไทย)โดยมีเจ๎าหน๎าทีข
่ องบริษัท และหัวหน๎าทัวร์ พร๎อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให๎กบ
ั ทุกทําน

23.10 น.

นําทํานสูํ สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือ เที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น.
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วันที่สองของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - อาบน้ําแร่ Aqua World
06.35 น.

***รวมค่าอาบน้ําแร่***

เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท๎องถิน
่ เร็วกวําประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลาท๎องถิ่น) นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
แล๎ว

เช้า

นําทํานสูํ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหวํางทางทํานจะได๎ชมวิว อันงดงามที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียก
หนึ่งวําสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผํานเส๎นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผํานไปตามหน๎าผา หุบเขาและลําธาร
นําทํานนั่งกระเช๎าไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไมํเหมาะแกํการเข๎าชม ขึ้นอยูํ
กับคําสั่งของเจ๎าหน๎าที่อุทยาน) ขึน
้ สูํจุดชมวิวของอุทยานแหํงชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอด
เขาดุจดัง่ ภาพวาดเกิน บรรยาย จากนั้นนําทุกทํานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญํ ณ วัดชินฮันซา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแกํตัวทํานเองและครอบครัว

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย “บุลโกกิ”เนื้อหมูสดหมักผัดซ๏อสและเครื่องเทศจนได๎ที่แล๎วนํามาใสํ
บนกระทะผัดกับกะหล่ําปีสดและวุน
๎ เส๎นของเกาหลีมีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน๎อย พร๎อมกับเสริฟข๎าวสวยและ
เครื่องเคียงตํางๆ

บ่าย

นําท่านอาบน้า
ํ แร่สไตล์เกาหลี เป็นสวนน้ําในรํม
ที่นักทํองเที่ยวนิยมมาพักผํอนคลายความเมื่อยล๎า
จากการเดินทาง ด๎วยการสนุกกับสวนน้ํา “อควา
เวิลด์” ซึ่งประกอบไปด๎วยหลายสํวนด๎วยกัน อาทิ
AQUA HEALTH POOL ZONE, AMUSEMENT
ZONE, SAUNA MASSAGE ซึ่งในแตํละสํวนยังแยก
ยํอยเป็นสํวนตําง ๆ อีกมากมายไมํวําจะเป็น NECK SHOWER, BENCH ZET, HYDRO ZET, FLOW ZET SYSTEM,
HOT & COLD BATH, MINERAL WATER BATH, JADE SAUNA, AMETHYST SAUNA, CHARCOAL SAUNA,
WATER SLIDE, CAVE BATH, COUPLE BATH ฯลฯ ซึ่งประกอบไปด๎วยสวนน้ําและบํอแชํน้ําแรํหลาย ๆ แบบในสํวน
ของสวนน้ําให๎ใสํชุดวํายน้ํา ในสํวนของอาบน้ําแรํ ไมํอนุญาตให๎ใสํชุดใด ๆ ลงไป
***กรุณาเตรียมชุดวํายน้ํา+หมวกวํายน้ํา ***

ค่ํา

บริการค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล๎ายสุกี้หม๎อไฟ
ของญีป
่ ุ่น โดยนําเครื่องเคียงตําง ๆ เชํนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด๎ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว๎ มาจัดเรียงให๎
สวยงามในหม๎อ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแล๎วต๎มให๎เดือด แล๎วจึงนําอุด๎งสดลงต๎ม สามารถรับประทานเป็นอุด๎ง
ร๎อนและทานพร๎อมข๎าวสวยร๎อน น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
เดินทางเข๎าสูํที่พัก Daemyung Delpino Sorak resort 4 * หรือเทียบเท่า
ห๎องพักในคํ่าคืนนีอ
้ าจจะบริการเป็นแบบ Ondol (อน คือ ความอบอุน
ํ ดล คือ ก๎อนหิน) หรือห๎องนอนแบบนอนบนพื้น
สไตล์เกาหลีอนดล จะทําให๎พื้นห๎องอุํน ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวเกาหลีโบราณ ระบบดัง้ เดิมทํางาน ด๎ วยหินขนาดใหญํใต๎
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พื้นที่อยูํอาศัย ควันจากไฟจะอยูํนอกที่พักและถูกขับให๎เคลื่อนไปใต๎หินออกอีกชํองหนึ่ง ระบบนี้ยงั ใช๎กันอยูํ แม๎แตํใน
บ๎านสมัยใหมํหรือในอพาร์ทเม๎นท์ที่ต๎มนํ้าด๎วย แกส๏หรือเตาไฟฟ้าซึ่งจะไหลเวียนเป็นวงกลมผํานทํอฝั่งไว๎ใต๎พื้นซีเมนต์
ทํานจะได๎รับความอุํนจากพื้น นอนหลับพักผํอนได ๎อยํางสบายตลอดคืน

วันที่สามของการเดินทาง
ฟาร์มแกะ Daegwallyeong - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ ฟาร์มแกะ Daegwallyeong ฟาร์มแกะแทกวานล
ยองเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีขนาดขอบเขตกว๎างถึง 155 ไรํ ตั้งอยูํในระดับ
ความสูงที่ 860 เมตร ถึง 950 เมตร และยังเป็นสถานที่ที่มีความลงตัว
เป็นอยํางดีระหวําง ความสวยงามของเส๎นทางเดินเลํนในฟาร์ม กับรูปรําง
ขนาดอั น ยิ่ ง ใหญํ ข องเทื อ ก เขาแทแบก วานอี ก ด๎ ว ย ด๎ ว ยความที่ มี
บรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของทั้ง 4
ฤดูกาล ไมํวําจะเป็นในฤดู ใบไม๎ผลิ ฤดูร๎อน ฤดูใบไม๎รํวงและฤดูหนาว ที่
ทําให๎นึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ในยุโรป โดยฟาร์มแหํงนี้เราสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ใน
การให๎หญ๎าแห๎งแกํแกะที่มีจํานวนมากกวํา 200 ตัว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรู๎จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุํมและกลมกลํอม นําหมูสเต็กสํวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อวําเป็นสํวนที่
อรํอยที่สุด) ยํางบนเตาถํานแบบดัง้ เดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา หํอทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใสํน้ําจิ้มเต๎าเจียวและ
เครื่องฃเคียงที่ชอบหรือข๎าวสวยร๎อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงตํางๆ

บ่าย

นําทํานเดินทางสูํ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามวําดิสนีย์แลนด์
เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ๎งที่ใหญํที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุง
เป็นเจ๎าของ ตัง้ อยูํทํามกลางหุบเขา ให๎ทํานได๎อิสระเที่ยวชมทํองไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูํแรกของโลก ที่นท
ี่ ํานจะพบเจ๎า
ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูํด๎วยกันได๎อยํางเป็นสุข ชมความนํารักของหมี
ที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได๎เป็นอยํางดี หรือเข๎าสูํดน
ิ แดนแหํงเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม๎เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุก
กับเครื่องเลํนนานาชนิด อาทิเชํน สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไม๎ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
ํ ับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน
ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตํางๆ ทีจ
่ ัดตามตารางประจําวัน
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ด๎วยบัตรเข๎าชมแบบ ONE DAY TICKET เลํนได๎ทก
ุ เครื่องเลํนไมํจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช๎อบปิง้ ในร๎านค๎าของ
ที่ระลึกตํางๆอยํางมากมายจากนัน
้ นําทํานเดินทางกลับเข๎าสูํกรุงโซล

เย็น

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (INTERNATIONAL
BUFFETKINGCRAB) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร๎อมขาปูยก
ั ษ์อลาสก๎าและ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให๎เลือก
รับประทานได๎มากมายและเครื่องดื่ม ***ทั้งนี้รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน**
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก Seoul Garden 4 * เมืองโซล หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - CosmeticDuty Free –ตลาดเมียงดง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานสูํ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเกําแกํที่สุดของราชวงศ์โช
ซอน สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช๎เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัย
โบราณ โดยเป็นทัง้ ที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจ๎าแทโจและ
ตํอเนือ
่ งมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร๎าง
ขึ้นมาเพื่อเป็นที่วําราชการตํอมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได๎สร๎าง
อาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต๎องการตัดความผูกพัน
ระหวํางพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได๎ถูกรื้อถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญีป
่ ุ่น ภายในเขตพระราชวังยังมีพระ
ตําหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนัก ถูกสร๎างให๎ยื่นออกไปกลางสระน้ํา ที่เต็มไปด๎วยฝูงหงส์
สร๎างขึ้นเพื่อใช๎เป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญํที่สุดของเกาหลี
ประกอบด๎วยหมูํอาคารตํางๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ํา, ท๎องพระโรงที่ใช๎ออกวําราชการ ฯลฯ พิเศษ...ให้ท่าน
ได้ทดลองสวมชุดฮันบกเดินเล่นชิลๆในพระราชวัง ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนั้นนําทํานชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
นําทํานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได๎รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได๎ถึงเขาพู
กักซัน และถ๎าหันไปยังทิศตรงข๎าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมํน้ําฮันกัง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง ”อาหารชาววังในสมัยกํอนปั จจุบัน เป็นอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวําบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทํานละ 1 ตัวในหม๎อดินร๎อน ภายในตัวไกํจะมีข๎าวเหนียว
รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร๎อมเครื่องเคียง เส๎นขนมจีน เหล๎าโสม พริกไทยดําและเกลือ

บ่าย

นําทํานสูํ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวําผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวําเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร
ชีวิตของโสมพร๎อมให๎ทํานได๎เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวําไทยถึง 2 เทํา เพื่อนําไปบํารุงรํางกาย
หรือฝากญาติผู๎ใหญํที่ทํานรักและนับถือ ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู
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ของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบตํางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรํางกาย จากนั้น นําทํานสูํ Cosmetic
Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เชํน W.S.Nature,Rojukiss, Missha
เป็นต๎น จากนั้นนําทําน ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีที่ห๎าง Duty Free

จากนั้นให๎ทําน ช๎ อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาด

เมียงดง แหลํงรวมวัยรุํนยํานสยามสแควร์โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นแหลํงรวมเครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ
Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต๎น

เย็น

บริ ก ารอาหารค่ํ า ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย “อั น ดงจิม ดั ก ”Andong Jimdakไกํ อ บซีอิ๋ ว ดํ า วุ๎ นเส๎ น เมนู
พื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได๎รับความนิยม อยํางแพรํหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคน
ไทยเป็นอยํางยิ่ง.
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก Seoul Garden 4 * เมืองโซล หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- Lotte World Tower (Seoul Sky)
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานสูํ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมี
ประโยชน์อยํางมากมาย ทั้งชํวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอ
่ ุดตันในเส๎นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชํวยขับ
สารพิษออกจากรํางกายในรูปแบบของเสีย เชํน เหงือ
่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชํวยล๎างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให๎สะอาด
เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได๎สะดวกขึ้น ชํวยเพิ่มภูมิต๎านทานให๎กบ
ั รํางกาย บํารุงผิวพรรณให๎สดใสจากภายใน และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนัน
้
นําทํานสูํ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ
พลอยสีมํวง ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
เกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวําถ๎าได๎มีพลอย
ชนิดนี้ติดตัวไว๎ จะทําให๎มีโชคลาภและสิ่ง
ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นนําทํานสูํ
Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคําขึ้นลิฟท์** ตั้งอยูํใจกลางกรุงโซล เขตชัมซิล นําทํานขึ้นหอชมวิว
Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร) มาพร๎อมกับคอนเซปต์“The Beauty and
Pride of Korea" ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”

บ่าย

ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง ถนนฮงอิก ยํานมหาวิทยาลัยวัยรุํนชื่อดัง จากนั้นนําทํานสูํ ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อ
นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ โดยระหวํางทางนําทํานช๎อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค๎าตํางๆ มากมายให๎เลือก
ซื้อหาเป็นของฝาก เชํน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหรําย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม๎ตามฤดูกาลและของที่ระลึกตํางๆ

21.25 น.

นําทํานกลับสูํ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

01.20 น.

เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ

***************************************************
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เกาหลี Deluxe Springtime in Seoraksan
By TG
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุต่ํา
เด็กอายุต่ํากว่า 12
เด็กอายุต่ํากว่า
กว่า 12 ปี
ปี พักกับ
12 ปี พักกับ
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1
ท่าน ไม่มี
มีเตียงเสริม
ท่าน
เตียงเสริม
31 ,999.31,999.30 ,999.29 ,999.-

6,999.-

31,999.-

31,999.-

30,999.-

29 ,999.-

6,999.-

31 ,999.-

31,999.-

30,999.-

29,999.-

6,999.-

27,999.-

27,999.-

26,999.-

25,999.-

6,999.-

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)

05-09เมษายน 2561

พักเดี่ยว
เพิ่ม

(ช่วงวันหยุดจักรี)
06-10เมษายน 2561
(ช่วงวันหยุดจักรี)
27-01 พฤษภาคม 2561
(ช่วงวันหยุดแรงงาน)
25-29 พฤษภาคม 2561
(ช่วงวันหยุดวิสาขบูชา)

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท/ท่าน ***
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ **

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ
๎ งแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าทั้งนีข
้ น
ึ้ อยูํกับสายการ

บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมํวําจะเกิดจากความขัดข๎องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึง่ เหตุ
ใดจนทําให๎ไมํสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได๎โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง
รายการทํองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทํองเที่ยวบางรายการ และจะต๎องมีจํานวนผู๎โดยสารจํานวน 15 ทํานขึน
้ ไปจึงออก
เดินทาง ในกรณีที่มจ
ี ํานวนผูโ๎ ดยสารไมํถึง 15 ทํานไมํมีหัวหน๎าทัวร์ไทย

อัตราคําบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแตํ 30 ทํานขึ้นไป ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผเู๎ ดินทางไมํถึง 30 ทําน

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมกํอนการเดินทาง เจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศเกาหลี จะพิจารณาให๎เฉพาะนักทํองเที่ยว
ที่มาทํองเที่ยวโดยสุจริตเทํานั้นที่ผํานเข๎าเมืองได๎ และพิจารณาจาก
1.

หลักฐานการทํางานประจําของนักทํองเที่ยว ซึง่ สมควรที่นําติดตัวไปแสดงด๎วย เชํน บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู๎จัดคณะ
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2.

หลักฐานการเงิน ในระหวํางการทํองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด๎วยประมาณ 300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมํมีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ตํางประเทศ เชํน Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต๎องนําติดตัวไปด๎วยหรือหลักฐาน
การเงินอืน
่ ใดที่จะแสดงให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบวําทํานคือนักทํองเที่ยว

3.

ใบรับรองสถานศึกษาหากทํานยังอยูํในระหวํางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู๎ปกครอง เชํน บิดา
มารดา ป้า น๎า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.

หากเป็นพาสปอร์ตใหมํ ควรนําพาสปอร์ตเกําเย็บเลํมคูํกับพาสปอร์ตใหมํหรือนําติดตัวไปด๎วย

5.

การแตํงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทํองเที่ยว ไมํควรสวมใสํรองเท๎าแตะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว๎เรียบร๎อยแล๎ว
คําที่พัก 3 คืน ห๎องละ 2 - 3 ทําน
คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน๎าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินทํานละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 30 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์
คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
ทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ตํอทํานตํอทริป
ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3%

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

คําทัวร์สํวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15วัน

3.
เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงือ
่ นไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนีแ
้ ล๎ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยน
ื่ วีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3.

ยกเลิกกํอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์ ตํอทําน

4.

ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วัน เก็บคําใช๎จํายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎
ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย
จนไมํสามารถเดินทางได๎
จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จาก
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6.

7.

8.

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทงั้ นี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํ
สามารถเรียกคืนได๎คือคําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาทและคําใช๎จํายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผําน
ตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎

2.

บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูน
ํ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย, ความ
ลําช๎า หรือจากอุบัตเิ หตุตํางๆ

3.

หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืนคําบริการที่ทําน
ได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอทีต
่ ๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองทีน
่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกลําว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํคน
ื
เงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น

9.

หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนีท
้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจั ดหานี้
โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทัง้ ที่ประเทศไทยและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเกาหลีเทํานั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิตอ
๎ งแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
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13.

เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํ านได๎ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนีแ
้ ล๎ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ ระบุในรายการทํองเที่ยว
เทํานั้น โรงแรมทีป
่ ระเทศเกาหลีโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพัก
แบบ3ทํานขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทําให๎
ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกัน
และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการโรงแรมหลายแหํงจะไมํมีเครือ
่ งปรับอากาศเนื่องจาก
ประเทศเกาหลีอยูํในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น

15.

กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิด ชอบตํอความเสียหายสูญหายลําช๎า หรืออุบัติเหตุ
ตํางๆ ใดๆทัง้ สิ้น

16.

เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละ
สิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทยและทํองเที่ยวเป็นหมูํคณะแบบ Join Tour เทํานั้น กรณีตอ
๎ งการตัด
กรุ๏ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บคําใช๎จาํ ยเพิ่ม ทํานละ 4,000
บาท

18.

ในระหวํางทํองเที่ยวจะมีชํางภาพมาถํายรูปและชํวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
และในวันสุดท๎ายของการ
เดินทางชํางภาพจะนําภาพถํายมาจําหนํายหากวําทํานใดสนใจสามารถซื้อได๎แตํถ๎าทํานใดไมํสนใจก็ไมํต๎องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูํกบ
ั
ความพึงพอใจของทําน
ทางบริษัททัวร์ไมํมีการบังคับให๎ซื้อแตํอยํางใดแตํเป็นการบอกกลําวลํวงหน๎าเพื่อให๎ผุ๎เดินทางได๎
รับทราบ

19.

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯกํอนทุกครั้งมิเชํนนัน
้ ทางบริษัทฯจะไมํ
รับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น

(TB)ทัวร์เกาหลี DELUXE SPRINGTIME IN SEORAKSAN 5D3N (TG)

https://goo.gl/T8H4yv
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