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เกาหลี Impression of Seoul
สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บินหรูกับสายการบินประจาชาติเกาหลีใต้
ให้ท่านสวมชุดฮันบกเดินชิลในพระราชวังเคียงบ็อคคุง
สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เล่นแบบไม่จากัดรอบ
ชมเกาะนามิสถานที่ถ่ายทาละครทีวี Winter Love Song
สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงแด ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา
คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์
พักโรงแรมในกรุงโซล 3 คืน

หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 35,000 วอน / ทริป เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ , หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วตามดุลพินิจ**
วัน

1
2
3
4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล สวนลอยฟ้า Seoullo 7017
พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์
โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง
น้ํามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์
มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

ค่่า

โรงแรมที่พกั
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 Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

O
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 Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
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 Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
20.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N
(เช็คอินกรุป๊ ของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
22.40 น.
นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
***ขอสงวนสิทธิ์ในการล๊อคที่นงั่ ต้องทําการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เท่านั้น***
วันที่สองของการเดินทาง อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017
06.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว
นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละครทีวี “WINTER LOVE
SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ําฮัน ท่าน
สามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง
สวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งทีม่ ้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมี
เวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะ หรือ จะเลือกขี่
จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทัคคาลบี”้
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ทา่ นได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมี
ที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่ง
กําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE
DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
ค่่า
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
จากนั้ น นํ าท่ านเดิ นทางกลั บสู่ กรุ ง โซล เมื องหลวงของประเทศเกาหลีใ ต้ นํ าท่ านสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017
สะพานลอยฟ้ าแลนด์ ม าร์ กแห่ ง ใหม่ กรุ ง โซลถื อ เป็น อี กหนึ่ ง สถานที่เ ที่ ย วใหม่ ข องเกาหลี ใ ต้ ที่ เ กิด จากการปรั บ ปรุ ง
ทัศนียภาพรื้อสะพานบางจุดแล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล ( Seoul Station) ให้กลายเป็น
สถานที่พักผ่อนสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่พัก
โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โด ยใช้เป็น
ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ ทีประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ใน
ราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปนุ่ ได้ สร้าง
อาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขนึ้ คั่น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ ราษฎร
อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู
ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
สถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลาก
ลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ พิเศษ....ให้ท่านสวมชุดฮันบกใส่ถ่ายรูปเก๋ๆสไตล์เกาหลีในพระราชวัง
จากนั้นนําท่านสู่ หมูบ่ ้านบุกชนฮันนก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล
นั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมือ่ นักท่องเที่ยวได้ไป
เยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า
100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
บ่าย
นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคี ุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต
ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝาก
ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู
ของเกาหลี ทีน่ ํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นให้ทา่ นช้อปปิ้ง ย่านถนนฮ
งอิก ถนนสายอาร์ทย่านมหาวิทยาลัย ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟีช่ ็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสําอางค์ และ
เกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยาว์
ค่่า
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
ที่พัก
โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยัง
ทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง ***ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์*** นําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวม
เครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
บ่าย
จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free นําท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน้ําใน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
คลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือมีน้ําเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริม
คลอง และยังมีสะพานยกระดับพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่น
ย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop,
Missha เป็นต้น
ค่่า
อิสระอาหารค่่าเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง น้่ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ น้่ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนัน้ มี
ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับ
สารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนัน้ นําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาว
โสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทําให้มโี ชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านวัยรุ่นชื่อดัง
สินค้าราคาย่อมเยาว์ ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกของเกาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”
กลางวัน
นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์
บ่าย
มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม
ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
17.40 น.
นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
21.10 น.
************************************************************************
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หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษั ทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ

เกาหลี Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มี

พักเดี่ยว

ห้องละ 2

พักกับ

พักกับ

เตียงพักกับ

เพิม
่

ท่าน

ผู้ใหญ่ 1

ผู้ใหญ่ 2

ผู้ใหญ่ 2

ท่าน

ท่าน

ท่าน

14-18 มี.ค. 61

23,559.-

23,559.-

22,559.-

21,559.-

5,900.-

21-25 มี.ค. 61

23,559.-

23,559.-

22,559.-

21,559.-

5,900.-

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไม่รวมคอม

หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-ICN KE05 เกาหลี Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน (KE)

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ทตี่ ้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
การส่ารองที่นั่ง
1.
กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็นผู้ยนื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจ่าทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ
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6.

7.

8.

ทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ทีต่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
บริษทั ฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชําระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองทีน่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทั ฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
8
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10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีป่ ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

บริษทั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
บริษทั ฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมมี าตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่
ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กับ
ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และ
ไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ
ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้่ามันสน, ศูนย์เครื่องส่าอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจ่านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ป
เหมาโปรดสอบถามทางบริษทั อีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของ
ท่าน ทางบริษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

19. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
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ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้ง นี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสูป่ ระเทศเกาหลีและพิธกี ารเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรทีน่ ําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผู้จดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American
Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอืน่ ใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือ
นักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่
มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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