ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER
MY AUTUMN IN KOREA 5D3N(KE)
โดยสายการบิน

สายการบินแห่งชาติเกาหลีระดับ 5 ดาว

จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. ชมใบไม้ ผลิ ณ อุทยานโซรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
3. ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM

2. ชมโชว์ DRUM CAT หรือ FANTASTIC SHOW
4. BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อ้ัน

พิเศษ...สนุ กกับ ปัน่ เรียวไบท์ บนรางรถไฟ
กาหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2558 (ฤดูใบไม้เปลีย่ นสี) ราคาเริม่ ต้น

26,900.-

-

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน

20.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M เคาน์เตอร์
สายการบิน KOREAN AIR (KE) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครือ่ งก่อน
เวลาเครือ่ งออก 30 นาที

วันทีส่ อง

อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song) ปัน่ จักรยานเรียลไบร์
อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) - วัดชินฮึนซา

00.10 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบิKOREAN AIRเที่ยวบินที่KE658/KE652(บริการอาหารบนเครื่อง)
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07.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนาท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสาหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ท่ลี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่นา้ ฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่า
จักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมก
ไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้ าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้ างชายฝั่งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมติกใต้ เงาไม้ มองดูพันธุส์ ตั ว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ได้ เวลา
สมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง.....

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคั คาลบี หรือ ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

นาท่านไป สนุ กกับการปั น่ จักรยานเรียวไบท์ เป็ นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ชมความงดงามของธรรมชาติ
สองข้ างทางที่ห าได้ ยาก ไม่ ว่าจะเป็ นการผ่ านลาธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทิวสน ต้ น ไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้ น ทาง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน (รวมค่ าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์) ระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอุทยานโซรัคซาน หรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของ
เกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้ นทางธรรมชาติท่สี วยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้ าผา, หุบเขาและลาธาร จากนั้นนาท่าน
เดินทางขึ้นกระเช้ าเพื่อไปสู่จุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน อุทยานโซรัคซานเป็ นอุทยานแห่งชาติขนาด
ใหญ่ มี เ นื้ อที่ ถึ ง 354 ตารางกิ โ ลเมตร จั ด ได้ ว่ า เป็ นแนวเขาที่ ส วยงามมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในเกาหลี ซ่ึ ง
ประกอบด้ วย 1.โอซอรัก 2. เนซอรัก 3. นัมซอรัก และแนวใต้ มีหุบเขาท่านจะได้ เห็นภาพของใบไม้ เปลี่ยนสี
ทั้งสีแดง สีส้ม สีเหลือง สวยงามดั่งภาพวาด ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านนมัสการพระ
ที่ วัดชิ นฮึ งซา วั ดหลั ก ที่สาคั ญ ในในประวั ติศ าสตร์ ใน ปี 1971 เป็ นวัดในสมัยราชวงศ์ ชิลลา ค้ น พบโดย
นักบวชจาซาง ซึ่ง เป็ นผู้ต้งั ชื่อวัดแห่งนี้ด้วยเป็ นสถานท่องเที่ยวในบริเวณภูเขาซอรักซาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)

คา่

นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SORAK I PARK หรือ ระดับเทียบเท่า
วันทีส่ าม

เรียนวิธีการทากิมจิ + ใส่ชดุ ฮันบก ( ชุดประจาชาติเกาหลี )– สนุกเต็มอิ่มทีส่ วนสนุก EVERLAND –
ชมโชว์พเิ ศษ DRUM CAT SHOW หรือ FANTASTIC SHOW

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

เดินทางสู่ “โรงเรียนสอนทากิมจิ ” เพื่อให้ ทา่ นเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทากิมจิของคนเกาหลี ให้ ทา่ นได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิ พร้ อมทั้ง สวมชุดฮันบกซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้ อม
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก และท่านยังสามารถซื้อกิมจิกลับไปเป็ นของฝากได้ อกี ด้ วย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหัน่ ชิ้ นพอดี
คา และเนื้ อหมู สไลด์ทีผ่ ่านการหมักด้วยเครือ่ งปรุงสูตรต้นตารับจนเข้ากัน) (4)
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ที่ต้งั ของ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ น
สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ น่ัง
กระเช้ าลิฟท์ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ เฮอลิเคน ทีเอ็กซ์เพลส ( รถไฟรางไม้ )
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ และในสวนสนุกแห่งนี้ทา่ นยังสามารถ
ท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบกับไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ )
เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับดอกไม้ ซ่ึงกาลัง
บานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน (ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่,เดือน
ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็ นสวนดอกเบญจมาศ)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว) (5)

20.00 น.

พิเศษ !!!! นาท่านชมโชว์ DRUM CAT SHOW เป็ นการโชว์ตีกลองของสาวสวยเซ็กซี่จากเกาหลี ที่มาวาด
ลวดลายการตีกลองที่ได้ รับการฝึ กฝนเรื่องทักษะการตีกลองมาเป็ นอย่างดีและมีลีลาที่เป็ นเอกลักษณ์ด้วยการ
ผสมผสานศิลปะการแสดงในแบบดั่งเดิมของเกาหลี กับท่วงทานองที่เร้ าใจและดุดัน ถือเป็ นโชว์ท่มี ีเสน่ห์ท่ี
ใครๆ เห็นแล้ วต้ องดูจนจบโชว์ ที่สาคัญพวกเธอยังได้ รับการการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในปี 2008
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั CO-OP STAY CO หรือ ระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

พระราชวังชางด๊อกกุง – สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คอสเมติกเซ็นเตอร์
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

น าท่า นชม พระราชวังชางด๊อ กกุ ง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวั งที่ ส วยงามและทรงคุ ณ ค่ า ที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้ วยระบบกษัตริย์ จนได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลก
ทางด้ านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกการเข้ าชมพระราชวังชางด๊อกคุง พระราชวังแห่งนี้ มีความสาคัญมาก
เพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้ างในปี ค.ศ.1405 ใช้ เป็ นที่ประทับของกษั ตริ ย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์
จนถึงพระเจ้ าชุนจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ย์องค์สุดท้ ายของราชวงศ์ ที่ส้ ินพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926
ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้ อนุ รักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้ อย่างดีท่สี ุด จากนั้นนาท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร
โสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความ
แข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่ มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณ ทาง
การแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ สาหรับผู้ท่คี านึงถึงสุขภาพในปั จจุ บัน จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Outlet ช้ อปปิ้ งร้ านเครื่องสาอางยอด
นิยมของนั กช้ อปชาวไทยให้ ท่านได้ เลือกซื้อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก เช่ น Snail Cream (ครีมหอยทาก) ,
water drop (ครีมนา้ แตก) , แป้ งม้ าโยก, ครีมโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู JIMDAK เป็ นไก่ผดั กับวุน้ เส้นและผักอร่อยมากมาย) (7)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเข้ าชม “ ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้ นไม้ ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ อ๊ กเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ที่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้นนาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM โดยท่านจะได้ สนุกสนาน
กับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติท่เี กิดจากความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการของการสร้ าง
ภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่รี วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความ
เคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติเหมือนจริงโดยให้ ผ้ ูชมเข้ าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้ าไปในภาพนั้นๆ ภาพ
ทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่
ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง จากนั้นนาท่านายังโซน ICE MUSEUM เป็ นโซนนา้ แข็งแกะสลักรูป
ต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง ตลาดดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง
หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลา้ นาสมัย ณ แห่งนี้พบ
กับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าบุรุษ-สตรี เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, MISSHA , LANEIGE ฯลฯ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า…..

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู บบิ ิมบัม หรือ ข้าวยาเกาหลี + ซุปร้อน ) (8)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั GOLDEN FOREST HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

วันทีห่ า้

หอคอย N’SEOUL ทาวเวอร์ + คล้องกุญแจคู่รกั – ดิวตี้ ฟรี – พลอยแอมมาทีส – RED PINE
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)

นาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” ( ยัยตัวร้ าย
กับนายต่างดาว ) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง
หลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ชมทัศนียภาพ
กรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มา
คล้ องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) จากนั้นแวะ ดิวตี้ ฟรี ช้อปปิ้ งแหล่ง
ปลอดภาษี สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรือจะเป็ นนา้ หอม
เครื่องสาอางแบรนด์ช้ันดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior จากนั้นจะนาท่านชมโรงงาน
เจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วง
อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อย
ข้ อมือ และ จากนั้น หากมีเวลาใหม่ล่าสุด.. Red Pine (น้ ามันสนแดง) สุดยอดแห่ง สมุนไพร ที่ช่วยช่วยใน
การบารุงสุขภาพ
(หมายเหตุ : ทั้งนี้ การเข้าชมหรือไม่เข้าชม พลอยอเมทิส ขึ้ นอยู่กบั ดุจพินิจของบริษทั ฯ เป็ นหลัก)
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุน๋ โสม SAMGYETANG) (10)

บ่าย

จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม
เครื่องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....

19.15 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE659/KE651 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.25 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………….
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ำน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2558 (KE 658/659)

26,900

26,900

26,900

5,000

วันที่ 07 - 11 ตุลำคม 2558 (KE 658/659)

26,900

26,900

26,900

5,000

วันที่ 09 - 13 ตุลำคม 2558 (KE 652/651)

26,900

26,900

26,900

5,000

วันที่ 14 - 18 ตุลำคม 2558 (KE 658/659)

26,900

26,900

26,900

5,000

วันที่ 16 - 20 ตุลำคม 2558 (KE 652/651)

26,900

26,900

26,900

5,000

วันที่ 21 - 25 ตุลำคม 2558 (KE 658/659)

28,900

28,900

28,900

5,000

KE 658 BKK-ICN 00.10-07.40 // KE 659 ICN-BKK 19.15-23.25
KE 652 BKK-ICN 22.40-06.10 // KE 651 ICN-BKK 17.40-21.10

**เด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี รำคำ 7,200 บำท**
*** รำคำจอยแลนด์ ไม่รวมตั ๋ว 7,900 บำท ***
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม
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3. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กบั
สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตาม
รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบิ นให้ แก่ทา่ น)
4. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น ๆ
หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดๆ
5. ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนา
ภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์
ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซ้ ือแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
6. เนือ่ งจากราคาทัวร์เป็ นราคาพิเศษ หากท่านใดมีความประสงค์ทีไ่ ม่ ตอ้ งการเข้าร้านช็อปปิ้ งตามทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ
ขอเก็บเงินท่านล่ะ 300 USD/ท่านค่ะ ทั้งนี้ ทางบริษทั ทางบริษทั มิได้บงั คับใดๆในการซื้ อหรือ ไม่ซื้อ แต่เป็ นการบอก
กล่าวล่วงหน้าเท่านั้นด้วยเช่นกันค่ะ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์ ณ อุทยานโซรัคซาน
อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 25,000 วอน / คน / ทริปการเดินทาง
การชาระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ

10,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการสารองที่น่ัง
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2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับ การจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. กรุณ าจัดส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ก่ อนเดินทาง 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ า 20 วัน ก่อนเดินทาง มาที่บริษทั ฯ
สาหรับการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
7. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุป๊ การเดินทางเรียบร้อยแล้ว..
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 32 ท่านผู้ใหญ่ ข้ ึนไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่ มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่ าทัวร์ ท่จี ่ ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้ จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนากรุณ าติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ั บผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรั บฝากของจากผู้ อ่ ืนเพื่ อที่จะนาไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจ
มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุป๊ การขายตามพีเรียดทีร่ ะบุ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ านตั วแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มี การคืน เงิน มั ดจาหรื อค่ าทัวร์
-7-

ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรั บราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิ น แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด
เล็บ มี ดพก แหนบ จะต้ อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้ าหน้ า ที่โหลดใต้ ท้อ งเครื่ อ งบิ น เท่ านั้ น และประเทศเกาหลี มี
กฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อ
เป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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