เกาหลี Summer Seoraksan
5 วัน 3 คืน (TG)
โดยสายการบินไทย



สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน



พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา (รวมค่าขึ้นลิฟท์)



ชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ของการถ่ายรูป



ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง,ตลาดทงแดมุน,ถนนฮงอิก



เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!กินดื่มแบบไม่อั้น เบียร์ ไวน์



สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองโซล 2 คืน

** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิวงแล้
**
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

กําหนดการเดินทาง

28,900.-

วันที่ : 04 -08 /11-15/18-22/23 – 27 /25 -29 มี.ค.59
05 -09 /20-24/22
– 26 เม.ย.59/27 เม.ย. – 01 พ.ค.59
วันที่ : 29 เม.ย. – 03 พ.ค.59 (วันหยุดแรงงานแห่งชาติ)
18 -22 /19 – 23 พ.ค.59 (วันหยุดวิสาขบูชา)
วันที่ : 04 -08 พ.ค.59 (วันหยุดฉัตรมงคล)

29,900.-

30,900.1.กรุงเทพฯ
2.อินชอน- เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
วัดชินฮันซา
3.โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก - สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ – คลองชองเกชอน –ทงแดมุน
4.บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน – ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลีCosmetic Shop – Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง 5.
น้ํามันสนเข็มแดงหรือพลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร์ Trick Eye Museum - Ice Museum – ถนนฮงอิก ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
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วันแรก
20.00 น.

23.10 น.

วันที่สอง
06.35 น.

เช้า

กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

กรุงเทพฯ
คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น
4 ประตู 2
เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ
หัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กับทุกท่าน
นําท่านเหิรฟูาสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่
TG658 หรือ เที่ยวบินที่ TG656 (23.30 -06.55)

อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮันซา
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลา
ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว
นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
ถ่ายทําละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย
เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮัน ท่านสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟูา ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น
เกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติ คใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้
ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจน
ได้เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้”
ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาบีคิว
ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะ
แบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะ
นําข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ
ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อันงดงามที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่าน
เส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขาและลําธาร นําท่าน
นั่งกระเช้าไฟฟูา Cable Car (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่
เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้นอยู่กับคําสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิวของ
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่ง
ภาพวาดเกิน บรรยาย จากนั้นนําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิ
ขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย
“ชาบูชาบู ” อาหาร
พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่อง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มา
จัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึง
นําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ําจิ้ม
ซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
ทีพ
่ ัก  โรงแรม Delpino Resort หรือเทียบเท่า

ไก่บาบีคิวผัด
ซอสเกาหลี

สุกี้หม้อไฟ

โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คลองชองเกชอน -ช้อปปิ้งทงแด
มุน
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้
นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป
และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทําและได้ชิม
กิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
ให้ท่านทุกขั้นตอน และสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้
ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ
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บ่าย

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

บ่าย

ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่
อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา ห่อทานแบบเมี่ยงคํา
ไทย โดยใส่น้ําจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ
บริการเครื่องเคียงต่างๆ
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ปุาซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าปุาสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สา มารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็น
อย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป
, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็น
สวนดอกลิลลี่ , เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ
ONE
DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งใน
ร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโซล
นําท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองนี้มีขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน และมีอายุ
ถึง 600 ปี แต่เดิมคลองถูกถมเป็นถนนและทางด่วน เกิดตึกสูงมากมาย คลอง
ชองกเยชอนนี้ก็เริ่มเน่าเสีย และเต็มไปด้วยชุมชนแออัด แต่ในปี 2003 โครงการ
ฟื้นฟูคลองก็เกิดขึ้น ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 3 แสน 8 หมื่นล้านวอน หรือราวๆ
หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท ทําให้ในวันนี้ได้กลายเป็นสวรรค์ของความงามของ
ธรรมชาติท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตในเมือง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาว
เกาหลี จากนั้น นําท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสิ้นค้า
ต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
ที่พัก  โรงแรม Bestwestern Guro Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ,
เมืองโซล

บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร
เกาหลี- Cosmetic Shop – Duty Free – ช้อปปิ้งเมียงดง
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านผ่านชม บลูเฮ้าท์ ทําเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ที่อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด
ของกรุงโซล จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ชมประวัติ
ย้อนเรื่องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง
ปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจําลองซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรม
และธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5
,000 ปี จากนั้นนําท่านชม
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับ
และฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระ
ที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของ
ญี่ปุนได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี
ของการปลดแอกจากญี่ปุน ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู
ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ํา ที่
เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ
มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ํา, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่า
บํารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดําและเกลือ
นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
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ค่ํา

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

21.25 น.
01.20 น.

คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝาก
ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือก
ซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มี
สรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นนําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์
รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ
เช่น
W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่
ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่ง
รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสําอางค์ชื่อดัง
อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปู
ยักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) AT ELMARETA OR UNDER
THE SEA ภัตตาคารบุฟเฟุต์พร้อมขาปูยักษ์อลาสก้าและ อาหารทะเลสดๆ
หลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเครื่องดื่ม (ทั้งนี้รายการอาหาร
อาจมีการปรับเปลี่ยน)
ที่พัก  โรงแรม Bestwestern Guro Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ,
เมืองโซล

บุฟเฟ่ต์
ขาปูยักษ์

น้ํามันสนเข็มแดงหรือพลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร์ - Trick Eye Museum - Ice
Museum – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่ง
สรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับ
สารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วย
เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง หรือ นําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง
ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะ
ทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้น นําท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของ
กรุงโซลที่ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274
เมตร นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูง
ถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหัน
ไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “BBQ”
นําท่านชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่น
ใจกับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้
สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพเลย
ทีเดียว และนําท่านสู่ Ice Museum พิพิธภัณฑ์น้ําแข็ง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง
ถนนฮงอิก จากนั้นนําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทาง
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้า
ต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย
ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นําท่านเหิรฟูากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

****************************************************
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
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หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะ
เกิดจาก
ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่าน
ขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้
สําหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง *
เดินทางวันที:่ 04 -08 /11 - 15/18 - 22/23 – 27 /25 -29 มี.ค./05 -09 /20-24/22 – 26 เม.ย

27 เม.ย. – 01 พ.ค.59

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคาต่อท่าน
28,900.28,900.27,900.26,900.5,900.-

เดินทางวันที:่ 29 เม.ย. – 03 พ.ค.59 (วันหยุดแรงงานแห่งชาติ)

18 -22 /19 – 23 พ.ค.59 (วันหยุดวิสาขบูชา)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคาต่อท่าน
29,900.29,900.28,900.27,900.5,900.-

เดินทางวันที:่ 04 -08 พ.ค.59 (วันหยุดฉัตรมงคล)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคาต่อท่าน
30,900.30,900.29,900.27,900.5,900.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
:
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
 ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,320 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้อง
ทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300 ,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น
บิดา มารดา ปูา น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
การสํารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อ ท่านตกลงชําระเงิน ค่าบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น

Extra Flight และ Charter

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปุวย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.เมื่อ ท่านตกลงชําระเงิน ค่าบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14.โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรม
ที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุใน
รายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่าน
มีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ โรงแรมหลายแห่งจะ
ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น
15.กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 100 USD ต่อท่านต่อวัน
17.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************
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