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เกาหลี Seoraksan in Winter
สบาย...สบาย 5 ว ัน 3 คืน
โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

วันแรกของการเดินทาง

20.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N
(เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบินโคเรี ยนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
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นาท่านเหิ รฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
***ขอสงวนสิ ทธิ์ในการล๊อคที่นงั่ ต้องทาการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เท่านั้น***
วันทีส่ องของการเดินทาง อินชอน - อิสระเล่นสกี - อุทยานโซรัคซาน -วัดชินฮันซา
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (เพื่อ
06.10 น.
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว
นาท่าน อิสระเล่นสกี ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิ มะที่กว้างใหญ่ และ
เนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรี สอร์ทยังมีหลากหลายบริ การอื่นๆ สาหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการ
เล่นสกี เช่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ ชอ้ ป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริ การ
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครู ฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )
***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่ งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็ นการรบกวนผูเ้ ล่นสกี หากต้องการเข้า
ชมจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “บิบิมบัพ”
บ่ าย

นาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรื อ อีกชื่อเรี ยกหนึ่งว่า
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุ บเขาและลาธาร นาท่านนัง่
กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้นอยูก่ บั คาสั่งของ
เจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดัง่ ภาพวาด
เกิน บรรยาย จากนั้นนาทุกท่านนมัสการพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
แก่ตวั ท่านเองและครอบครัว

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “ชาบู ชาบู”

ทีพ่ ัก

Daemyung Resort , Kumho Seorak Resort หรือเทียบเท่า
ห้องพักในค่าคืนนี้ อาจจะบริ การเป็ นแบบ Ondol (อน คือ ความอบอุ่ น ดล คือ ก้อนหิ น) หรื อ ห้องนอนแบบนอนบนพื้น

สไตล์เกาหลี อนดล จะทาให้พ้ืนห้องอุ่น ประดิษฐ์ข้ ึนโดยชาวเกาหลีโบราณ ระบบดั้งเดิมทางาน ด้วยหิ นขนาดใหญ่ใต้
พื้นที่อยูอ่ าศัย ควันจากไฟจะอยูน่ อกที่พกั และถูกขับให้ เคลื่อนไปใต้หินออกอีกช่องหนึ่ง ระบบนี้ยงั ใช้กนั อยู่แม้แต่ในบ้าน
สมัยใหม่หรื อในอพาร์ทเม้นท์ที่ตม้ น้ าด้วย แก๊สหรื อเตาไฟฟ้ าซึ่งจะไหลเวียนเป็ นวงกลมผ่านท่อฝังไว้ใต้พ้ืนซี เมนต์ ท่านจะ
ได้รับความอุ่นจากพื้น นอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายตลอดคืน
วันทีส่ ามของการเดินทาง เทศกาลตกปลานา้ แข็ง - ไร่ สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - โซล
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่งาน เทศกาลตกปลานา้ แข็ง ให้ท่านได้ลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็ นน้ าแข็ง
ซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี้เป็ นปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยูใ่ นน้ าเย็น
อุณหภูมิ ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่ อย สามารถนามาทาเป็ นซูชิหรื อ
ซาซิมิมารับประทานได้ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริ เวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลอง
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตน้ าแข็ง, รถไฟน้ าแข็ง, รถATV เป็ นต้น (ราคาทัวร์รวมค่าอุปกรณ์
ตกปลา)
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กลางวัน
บ่ าย

แต่ไม่รวมค่าเครื่ องเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆ
หมายเหตุ กาหนดการเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง ยังไม่ระบุวนั เปิ ดที่แน่ ชดั แต่จะอยูใ่ นช่วงประมาณวันที่ 10-31มกราคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในล่ะปี ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม หากเกิดเหตุ
สุ ดวิสัยขัดข้องไม่สามารถไปเทศกาลตกปลาน้ าแข็งได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “บุลโกกิ”
นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถี
ชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวน
น่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ ได้อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ น
เจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก
ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถ
ได้เป็ นอย่างดี หรื อเข้าสู่ดินแดนแห่ งเทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับ
เครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ึงกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็ม
สวน (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอก
กุหลาบ, เดือนสิ งหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจาวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่ องเล่นไม่
จากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “คาลบี”้

ทีพ่ ัก

โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง

โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop -

Duty Free - ตลาดเมียงดง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุ งโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยัง
ทิศตรงข้าม ก็จะเห็ นไกลไปถึ งแม่น้ าฮันกัง ***ราคาไม่รวมค่ าขึ้ นลิ ฟท์*** นาท่านชม พระราชวัง ชางด๊ อ กกุง เป็ น
พระราชวังลาดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญในการเป็ นที่พานักของ
พระมหากษัตริ ยห์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “ซัมเกทัง”
นาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต
ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝาก
ญาติผใู้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู
ของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุ งร่ างกาย นาท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์
รวมเครื่ องสาอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็ น นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นแหล่งรวม
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คา่
ทีพ่ ัก

เครื่ องสาอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็ นต้น
อิสระอาหารคา่ เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งได้ อสิ ระตามอัธยาศัย

โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง นา้ มันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม นา้ มันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็มแดงนั้นมี
ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยขับ
สารพิษออกจากร่ างกายในรู ปแบบของเสี ย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรื อดีทอ็ กซ์เลือดให้สะอาด เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย บารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง จากนั้นนาท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรื อ พลอยสี ม่วง ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาว
โสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทาให้มีโชคลาภและสิ่ งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “จิมดัก”
ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านวัยรุ่ นชื่อดัง สิ นค้าราคาย่อมเยาว์ ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรี แห่ งแรกของเกาหลี
กลางวัน
จากนั้นนาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนาท่านช้อปปิ้ งที่
บ่ าย
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ึงสาเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว
ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
17.40 น.
นาท่านเหิ รฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

21.10 น.
************************************************************************
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รุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ : **ราคานี้ ไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 35,000 วอน / ทริป เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ , หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วตาม
ดุลพินิจ**

เกาหลี Seoraksan in Winter สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
วัน

1
2

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ - สนามบินอินชอน
อินชอน - อิสระเล่นสกี - อุทยานโซรัคซาน - วัดชินฮันซา

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

โรงแรมทีพ่ ัก

X

X

X

-

O

 Daemyung
Resort,Kumho Seorak Resort

X

O

หรื อเทียบเท่า

3

เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง - ไร่ สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล

O

O

O

 Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว
หรื อเทียบเท่า, เมืองโซล

4

โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง

O

O

X

 Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว
หรื อเทียบเท่า, เมืองโซล

5

น้ ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์
มาร์เก็ต - อินชอน - กรุ งเทพฯ

O

O

X

-
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กาหนดการเดินทาง

10-14 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
24-28 ม.ค. 61
31 ม.ค.-04 ก.พ. 61
14-18 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61
28 ก.พ.-04 มี.ค. 61

ผูใ้ หญ่พ ัก
ห้องละ 2
ท่าน

เด็กมีเตียง
พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 1
ท่าน

เด็กมีเตียง
พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 2
ท่าน

เด็กไม่ม ี
เตียงพ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 2
ท่าน

พ ัก
เดีย
่ ว
เพิม
่

23,559.23,559.23,559.23,559.25,559.23,559.25,559.-

23,559.23,559.23,559.23,559.25,559.23,559.25,559.-

23,559.23,559.23,559.23,559.25,559.23,559.25,559.-

23,559.23,559.23,559.23,559.25,559.23,559.25,559.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมราคาตว๋ ั เครือ
่ งบิน 9,900 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไม่รวมคอม

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่ อท่ าน เก็บทิปทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ ามันไว้เรี ยบร้อยแล้ว

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสี ยชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย

2. ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
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5. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว หรื อ ประเทศที่ที่ตอ้ งทาวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าท่านละ 1,400 บาท สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
6.

ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป

การสารองทีน่ ั่ง
1.
กรุ ณาสารองที่นงั่ +ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง

2.
3.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มกี ารคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะ
ทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ

เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด

6.

7.

8.

กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลีใต้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่
สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่านได้ชาระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯ
ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริ การนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่
ประเทศเกาหลีโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยูก่ บั
ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และ
ไม่สามารถเสริ มเตียงได้ตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่ งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายสูญหายล่าช้า หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ
ใดๆทั้งสิ้ น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้ าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ เพื่อท่องเทีย่ วเอง โดยไม่ลง
ร้ านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้ านนา้ มันสน, ศูนย์เครื่องสาอาง และร้ านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จาก
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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ท่านเป็ นจานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน

17. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีตอ้ งการตัดกรุ๊ ป
เหมาโปรดสอบถามทางบริ ษทั อีกครั้ง หากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุ ดท้ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้อทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจของ
ท่าน ทางบริ ษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับให้ซ้ือแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผเุ ้ ดินทางได้รับทราบ

19. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่ นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั ,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อ
การควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิ เหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดย
สุ จริตเท่านั้นทีผ่ ่านเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ
300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American

Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือ
นักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ที่
มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรื อนาติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุ ขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
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