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KOREA
เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill
โดยสาย การบินไทย
5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill
- สุดคุ๎ม...พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
- เมนูพิเศษ.... เต็มอิ่มแบบไมํอั้นกับ “บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
- สัมผัสความหนาว ที่ อุทยานแหํงชาติโซรัคซาน หรือเรียกวํา
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
- ช๎อปปิ้งยํานดังตลาดเมียงดง และถนนฮงแด แหลํงรวมวัยรุํน
- ถํายรูปสุดชิล...ตุ๏กตาหมีสุดนํารักพิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์
- ช๎อปปิ้งสบายๆไร๎กังวัล น้้าหนักกระเป๋า 30 กิโล/ทําน ไมํจ้ากัดจ้านวนชิ้น
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

2

อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา - สนุกกับลานสกี

3

4

5

เช๎า เที่ยง

Day 1
20.00 น.

โรงแรมที่พัก





-





Bears Town Ski Resort







Galaxy Hotel 3*







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

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

เย็น

เสริฟ์อาหารร๎อน
ทั้งขาไป-ขากลับ

หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า

-

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30
กก.

สนามบินสุวรรณภูมิ - อินชอน
พร้อมกันที่ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สาย การบินไทย เจ้าหน้าที่จาก
บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

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

เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
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ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นําท่า นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรแล้ว

นําท่านสู่ อุทยานแหํงชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา
หุบเขาและลําธาร นําท่าน นั่งกระเช๎าไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะ
แก่ ก ารเข้ า ชม ขึ้ น อยู่ กั บ คํ า สั่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยาน) ขึ้ น สู่ จุ ด ชมวิ ว ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ โ ซรั ค ซาน ซึ่ ง จะสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกิน บรรยาย จากนั้นนําทุก ท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิ
ขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วยเมนู “ทักคาลบี้”

บําย

จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการ เลํนสกีบนลานสกีขนาดใหญํ (Night Ski) ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน
(***ราคาทั วร์ ยัง ไม่ รวมค่ าเข้า ค่ าอุ ปกรณ์ การเล่ นสกี ,

สกี ลิฟ ท์,

สโนว์ สเลด สกีค่ าเล่น รวมชุ ดประมาณ 50,000

วอน***) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย ในการเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควร
เตรียมถุงมือสกีผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ํา หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ควรขอคํา แนะนําและฝึกวิธีการ
เ ล่ น จ า ก ไ ก ด์ ท้ อ ง ถิ่ น ก่ อ น ล ง ส น า ม จ ริ ง เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ท่ า น เ อ ง เ ป็ น สํ า คั ญ
*** หมายเหตุ ... ปริมาณของหิมะและการเปิดให๎บริการของลานสกีขึนอยูํกับความเอื้ออ้านวยของสภาพ
อากาศ หากไมํมีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให๎บริการ ในกรณีที่ ลานสกีไมํสามารถเปิดให๎บริการได๎ทาง
บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ราคา
ทัวร์นี้ไมํรวมคําเข๎า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากทํานใดไมํสนใจ สามารถเดินช๎อปปิ้งตามอธัยาศัย
มีทั้ง H&M ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชั้นน้า

เย็น

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

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

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ไรํสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้ อก
ลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งให้ท่านในวันสุดท้าย นําท่านสู่
โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ
ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆด้วยทุกครั้งไป
และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทานให้ท่านฝึกลองทําและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมี
วิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุกขั้นตอนและสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...
ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วยเมนู “คาลบี้”

บําย

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความ
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น่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลัง บานสะพรั่งอวดสีสันเต็ มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน
ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่ ,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวัน
ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของ
ที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้

เย็น

อิสระ 1 มื้อ ให๎ทุกทํานได๎อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 4
พระราชวังเคียงบ๏อคคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับเกาหลี ( RAISON TREE ) COSMETIC SHOP - DUTY FREE - ช๎อปปิ้งเมียงดง
เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลาง
การปกครองในสมั ย โบราณโดยเป็ น ทั้ ง ที ป ระทั บ และฐานอํ า นาจของพระเจ้ า แทโจและต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง กษั ต ริ ย์ ใ น
ราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้าง
อาคารรัฐสภาขนาดยัก ษ์ขึ้นคั่นเพื่อ ต้องการแสดงนัยเด่นชั ดว่าต้องการตัดความผู กพันระหว่า งพระราชวงศ์กับราษฎร
อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู
ลักษณะเป็น อาคารสองชั้ นตัว พระตํ าหนั กถู กสร้ างให้ ยื่นออกไปกลางสระน้ํ าที่ เต็ม ไปด้ว ยฝูง หงส์สร้ างขึ้น เพื่อ ใช้ เป็ น
สถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลาก
ลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุด
และราคาถูก กว่า ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ นําไปบํา รุงร่ างกาย หรือ ฝากญาติ ผู้ใหญ่ที่ท่านรั กและนับ ถือ นําท่ านชม ศู นย์ย า
สมุ น ไพรเกาหลี ให้ ท่า นได้ เ ลื อ กซื้ อ เลื อ กชม สมุ น ไพรฮอตเกนามู ข องเกาหลี ที่ นํ า มาแปรรู ป เป็ น รู ป แบบต่ า งๆ ที่ มี
สรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นพาท่านชม สมุนไพรบ้ารุงตับเกาหลี ( RAISON TREE ) สมุนไพร
บํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับ
เกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อตเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อตเกเจริญเติบโตในป่าลึกบน
ยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อตเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบํารุงตับ ม้าม
และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนในกระหายน้ํา อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า
เมล็ดต้นฮ็อตเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลล์จะทําลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยัง ขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับ
ตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อตเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วยเมนู “ซัมเกทัง”
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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
บําย

จากนั้นนําท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่ น
W.S.Nature, Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่านช้
อปปิ้ ง ตามอั ธ ยาศั ย ณ ตลาดเมี ย งดง แหล่ ง รวมวั ย รุ่ น ย่ า นสยามสแควร์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น แหล่ ง รวม
เครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต้น

เย็น

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

Day 5
น้้ามันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - Teddy Bear Museum - ช๎อปปิ้งยํานฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อิน
ชอน - กรุงเทพฯ
เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขา
ที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้
ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ํามันสนนี้ จากนั้นนําท่านชม โซล
ทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมื อ งที่ สูง ที่ สุด ในโลกมี ค วามสู ง ถึ ง 480 เมตรเหนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเล นํ า ท่ า นสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยัง
ทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วยเมนู “จิมดัก”

บําย

นําท่านสู่ Teddy Bear Museum ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้
แบร์ จากนั้ นพาท่ านช้อ ปปิ้ ง ยํา นฮงแด นํา ท่า นสู่ ทํ าอากาศยานนานาชาติอิ นชอน เพื่อ นํา ท่า นเดิน ทางกลับ สู่
กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก
เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

21.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG657
(บริการอาหาร และ น้ําดื่มบนเครื่อง)

01.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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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
เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill โดยสายการบินไทย 5 วัน 3 คืน
ก้าหนดการเดินทาง

ผู๎ใหญํพัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไมํมีเตียงพัก

ห๎องละ 2 ทําน

กับผู๎ใหญํ 1

กับผู๎ใหญํ 2 ทําน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ทําน
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

*** ราคาจอยแลนด์ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท / ทําน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไมํเกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทําน ***
***ราคาทัวร์ข๎างต๎นยังไมํรวมคําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถ
ทํานละ 35,000 วอน / ทริป / ทําน *** (เก็บทิปกํอนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

การเดินทางจากประเทศไทยเข๎าสูํประเทศเกาหลีและพิธก
ี ารเข๎าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า
น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

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

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-ICN TG04 เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill 5วัน 3คืน (TG)

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368
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อัตราบริการนี้ไมํรวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry
ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
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 จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืน
เงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ง สิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
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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
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษั ทฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ง ผิ ด กฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่ งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มี การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่ าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัด หาโรงแรมโดยอ้า งอิ งตามการจั ดระดับ ดาวของประเทศเกาหลีต ามที่ ระบุในรายการท่ องเที่ย ว
เท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ
3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่าน
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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
ไม่ได้ห้องพั กติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศ
เกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยว
เอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัด
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000
บาท
18. ในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วจะมี ช่ า งภาพมาถ่ า ยรู ป และช่ ว ยดู แ ลอํ า นวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และในวั น สุ ด ท้ า ยของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึ ง พอใจของท่ า น ทางบริ ษั ททั ว ร์ ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ให้ ซื้ อ แต่ อ ย่ า งใดแต่ เ ป็ น การบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผุ้ เ ดิ น ทางได้
รับทราบ
19. ในกรณี ที่ลูก ค้ าต้ อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุณ าติด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ข องบริ ษัท ฯก่อ นทุก ครั้ง มิ เช่ น นั้น ทางบริษั ท ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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