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โปรแกรมการเดินทางเดือน โซรัคซานตุลาคม
DAY 1
19.00 น.

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้

4 เคาน์เตอร์ K ประตู

ทางเข้ า 5 EASTAR JET (ZE) โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความ
สะดวก (หัวหน้ าทัวร์ แนะนาการเดินทาง) เนื่องจากสายการบินนีเ้ ป็ นเช็คอินแบบโชว์ พร้ อมโหลด
กระเป๋า หลังจากลูกค้ าได้ รับเอกสารจากเจ้ าหน้ าที่แล้ วสามารถเข้ าเช็คอินที่เคาเตอร์ สายการบิน
ได้ เลย

DAY 2

อินชอน – เกาะนามิ – โซรั คซาน – วัดชินฮึนซา

– Teddy Bear Farm

22.20 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE 512 บริ การเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

06.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.
ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของ ท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย.... จากนันน
้ าท่านตามรอยซีรี่ย์
สุดแสนโรแมนติก Winter Love Song ณ เกาะนามิ แห่งเมืองชุนชอน ให้ ทา่ นได้ ชมวิวทิวทัศน์ที่แสน
งดงาม กับบรรยากาศร่มรื่ น เต็มไปด้ วย แนวต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย ต้ นซากุระ ต้ นเมเปิ ล้ และตนไม้
ดอกไม้ ที่ผลัดดอกเปลีย่ นสีออกมาให้ ชมกันตามฤดูกาลและเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู (สุกี ้สไตล์เกาหลีบนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย
หมูสไลด์ และผักสดนานาชนิดเสิร์ฟพร้ อมน ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึง่ ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบูชาบู (พร้ อม
ข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคียงหลากหลายชนิด)

บ่ าย

ได้ เวลานาท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานโซรัคซาน หรื อ สวิสเซอร์ แลนด์เกาหลี ซึง่ เป็ นอุทยานแห่งชาติขนาด
ใหญ่ มีเนื ้อที่ถงึ 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ วา่ เป็ นแนวเขาทีส่ วยงามมากที่สดุ มีหบุ เขาที่มดี อกไม้ บาน
สะพรั่งในฤดูใบไม้ ผลิและใบไม้ เปลีย่ นสีให้ ทา่ นได้ ชมความงามและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก เยี่ยมชม วัดชินฮึน
ซา
วัดเก่าแก่สร้ างในสมัยอาณาจักรชิลลาอายุกว่า1,000ปี ทา่ นสามารถนมัสการกราบไหว้ พระพุทธรูป
สัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชาระล้ างจิตใจ
เข้ าสูเ่ ขตวัดเพื่อไหว้ พระขอพร
หมายเหตุ: ช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสีจะเป็ นช่วงที่งดงามที่สดุ จะอยูใ่ นช่วงปลายกันยายน – พฤศจิกายน
นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี ้ เพื่อชมความงามของใบไม้ สตี า่ งๆซึง่
ทัว่ ทังบริ
้ เวณใบไม้ จะ
กลายเป็ น สีแดงและสีเหลือง ซึง่ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขา ดุจดัง่ ภาพวาดเกินที่จะบรรยาย
แต่ทงนี
ั ้ ้การเปลีย่ นสีของต้ นไม้ จะขึ ้นอยูก่ บั ภูมิอากาศและช่วงที่เดินทาง ว่ามีการเปลีย่ นสีมากน้ อยเท่าไหร่
ซึง่ ทางบริ ษัททัวร์ ไม่สามารถการันตีการเปลีย่ นสีของต้ นไม้ กี่เปอร์ เซ็นต์

จากนันน
้ าท่านสู่ ฟาร์ มตุ๊กตาหมีเท็ดดี ้ (teddy bear farm) ฟาร์ มตุ๊กตาหมีเท็ดดี ้ตังอยู
้ ใ่ นเมืองซอกโช
เมืองเล็กๆ ที่นา่ รักทางทิศตะวันออกของกรุงโซล ฟาร์ มเท็ดดี ้แห่งนี ้เป็ นบ้ านหลังเล็กๆ ซึง่ ภายในคือแกลเลอรี่
ที่เลียนแบบวิถีชีวติ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวเมืองซอกโชผ่านตุ๊กตาหมีในอิริยาบถต่างๆ เช่น หมีเท็ดดี ้เล่นสกี
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บนภูเขา เท็ดดี ้เล่นกอล์ฟ เท็ดดี ้ขี่เรื อจากหมูบ่ ้ านเพื่อไปยังตัวเมือง เท็ดดี ้ทาการประมงปลาหมึก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ผู้ที่มาเยือนฟาร์ มแห่งนี ้ยังสามารถซื ้อตุ๊กตาหมีที่ร้านขายสินค้ าที่ระลึกได้ ด้วย
ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ทัคคาลบี ้ หรื อไก่บาร์ บคี ิวผัดซอสเกาหลีอาหารอันเลือ่ งชื่อ

ที่พกั

Seorak Hanwha Resort หรื อเทียบเท่า

DAY 3

วัดนักซานซา – ทากิมจิ+สวมชุดฮันบก – เอเวอร์ แลนด์ – ชมโชว์ - ทงแดมุน
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนัน้ เยี่ยมชม วัดนักซานซา วัดเก่ าแก่ อายุกว่ า1,000ปี
ไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิมองค์ มหึมาซึ่งประทับยืนเด่ นเป็ นสง่ าหันหน้ าสู่ทะเลตะวันออกเพื่อปกป้ องชาว
เกาหลีตามความเชื่อแต่ โบราณ ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปี ใน
วันขึน้ ปี ใหม่ ท่ ศี าลาแห่ งนี ้ จากนัน้ นาท่ านสู่ Kimji School หรือสถาบันสอนทากิมจิ ชมวิธีการทา
กิมจิ ให้ ท่านได้ ทดลองทากิมจิด้วยตัวท่ านเอง และสามารถนากลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ เก็บ
ภาพความประทับใจด้ วยการใส่ ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้ อมถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี)้
นาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ ซึง่ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของเกาหลี ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองยงอิน (Yongin)
โดยมีบริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ เอเวอร์ แลนด์นนถื
ั ้ อว่าเป็ นเหมือน “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เลยก็วา่ ได้ อยู่
ท่ามกลางหุบเขาให้ ทา่ นได้ ทอ่ งไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์ ซึง่ เป็ นลูกแฝดผสมที่
เกิดขึ ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็ นพ่อและเสือผู้เป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสือ -สิงโตคูแ่ รกในโลกชมความ
น่ารักของหมีตา่ งๆซึง่ พนักงานขับรถซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด โดยช่วงเดือนตุลาคมทุกบริ เวณจะถูกจัดเป็ นตรี มฮาโรวีนให้
ท่านได้ เก็บภาพน่ารักของฟั กทองยัก และต้ นไม้ หลากสีสนั !! อย่าพลาด T-Express (รถไฟ เหาะกระชาก
วิญญาณ) ซึง่ เป็ นรถไฟรางไม้ ทจี่ ะทาให้ ทา่ นได้ หวาดเสียวจนไม่มวี นั ลืม

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ที่พกั
DAY 4
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่ ต๋ นุ โสม) พิเศษ!!!!! ชมโชว์ FANTA STICK SHOW
หรือ Drum cat show สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นดนตรี
เครื่ องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายกรรม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอยและแจสแดนซ์ โดยแฝงมุก
นาท่านช้ อป จากนันท่
้ านเดินทางสูย่ า่ นศูนย์การค้ าแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่อได้ วา่ ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ตลาดทงแด
มุน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้ วยตึกสูงของบรรดาห้ าม
สรรพสินค้ าขายเสื ้อผ้ าทัง้ Doosan Tower เป็ นที่ตงของห้
ั้
าง Doota, ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชันแบ่
้ งกลุม่ ขาย
สินค้ าชัดเจ น เริ่ มจากชันใต้
้ ดิน เป็ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ชัน้ 1 ขายเสื ้อผ้ าวัยรุ่น ชัน้ 2 ขายเสื ้อผ้ าผู้หญิง เสื ้อผ้ า
เด็กเสื ้อผ้ าสุภาพบุรุษ เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับ ของตกแต่งบ้ าน เป็ นต้ น ทาให้ ไม่สบั สน แต่
ละชันแบ่
้ งเป็ นล็อคๆเจ้ าของหรื อคนขายส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่นหนุม่ สาวเกาหลีราคาต่อรองได้ เล็กน้ อย และทีนี่
มีสนิ ค้ ามากมายหลายประเภทให้ ทา่ นได้ ซื ้อ และที่สาคัญสินค้ าคุ้มกับราคา Oop !!
Maru Hotel Or GM Vill Hotel หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ โสม – Cosmatic Gallery –บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ๊ อค –Duty Free – Alive Museum –คลอง
ชงเกชอน – เมียงดง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ท่านชม ศูนย์ โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่า
ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซงึ่ ถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม นาพบกับผลิตใหม่ลา่ สุด
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จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ เครื่ องสาอางเกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึง่ ที่นี่มีสนิ ค้ าเครื่ องสาอางเกาหลี
ให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE ,DR.MJ เป็ นต้ น จากนันน
้ าชม
บลูเฮาส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่าน ไม่อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรื อวีดีโอใดๆทังสิ
้ ้น) แวะ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะและชมทัศนียภาพ อันสวยงาม
ของภูเขารูปหัวมังกร
และวงเวียนน ้าพุซงึ่ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุงโซล
จากนันเข้
้ าชม
พิพิธภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน
รับทราบประวัติความเป็ นมาของคนเกาหลีตงแต่
ั ้ ยคุ โบราณผ่านทางห้ องแสดง
หุน่ จาลอง นาชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้ โบราณที่เก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นในค.ศ. 1394
หรื อในอดีตกว่า600 ปี ก่อนภายในพระราชวังแห่งนี ้ มีหมูพ่ ระที่นงั่ มากกว่า 200 หลังแต่ได้ ถกู ทาลายไปมาก
ในสมัยที่ญี่ปนเข้
ุ่ ามา บุกยึดครองทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์
ปั จจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมูพ่ ระที่นงั่ ที่เคยถูกทาลายขึ ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิมถ่ ายภาพคูก่ บั พลับพรากลาง
น ้า เคียงเฮวรู ที่ซงึ่ เคยเป็ นท้ องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
เที่ยง

บ่ าย

ค่า

ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BIBIMBAP (บิบิมบับ) ข้ าวยาเกาหลีเป็ นเมนูที่คนไทยรู้จกั
กันดี โดยส่วนใหญ่จะเสิร์ฟพร้ อมซุปทะเลหม้ อไฟ เป็ นอาหารทีค่ นเกาหลีนิยมทานมากที่สดุ เนือ่ งจากเป็ น
ชื่อมงคลเหมาะกับการรับประทานในวันดีๆจะมีสว่ นผสมหลายอย่างเป็ นอาหารหลากสีสนั จัดเรี ยงบนข้ าว
สวย เวลาทานให้ นาไข่ไก่ และซอสบิบิมบัมมาคลุกให้ เข้ ากัน
นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมาย
กว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬกิ า เครื่ องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดิน
ชม คลองชองเกชอน ซึง่ เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ใน
ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ทาให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร จากนา
ท่านเยีย่ มชม Alive Museum “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้ องการจะจุด
ประกายความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่ผ้ ชู ม
สามารถมีสว่ นร่วมกับผลงานเหล่านี ้ได้ อย่างสนุกสนาน ผู้ชมสามารถโพสต์ทา่ ถ่ายรูปคูก่ บั ภาพวาดต่างๆ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (จิมทัค) มีเวลานาท่าน ช้ อปปิ ้ งย่ าน เมียงดง (Myeong-dong) หรื อ
สยามสแควร์ เกาหลี
หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไรก้ าวล ้านาสมัยเพียงใดท่าน
จะต้ องมาทีเ่ มียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบ อินเทรน เครื่ องสาอางดังๆของเกาหลี
พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่น หนุม่ สาวชาวโสมไปรวมตัว
กันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื ้อหาสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย
Maru Hotel Or GM Vill Hotel หรือเทียบเท่ า

DAY 5

HERB SHOP- RED PINE- AMETHYST – N Seoul Tower -ร้ านค้ าสนามบิน – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรื อภัตตาคาร
นาท่านสัมผัส ร้ านสมุนไพร(Korea Herb Shop) สมุนไพรเมล็ดฮ๊ อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง
มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นยิ มดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊ อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่
ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต และนาพบกับผลิตใหม่ลา่ สุด นา้ มันสนเข็มแดง
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(Red Pine )ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมา รับประทานเพื่อล้ างสารพิษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือด
ทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น ได้ เวลานาท่านชม โรงงาน
พลอยสีม่วง แดนเกาหลีเป็ นแดนของ พลอยสีมว่ งพลอยแห่งสุขภาพและนาโชคโดยมีตงแต่
ั ้ สมี ว่ งอ่อนเย็น
ตาจ นถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจพลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหูและสร้ อย....
จากนันน
้ าท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็ นที่ตงั ้ Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคูร่ ัก
ให้ กบั ทุกคูน่ าไปคล้ อง “ซี่งเชื่อกันว่าถ้ าใครขึ ้นมาคล้ องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ ้งไป คูร่ ัก
คูน่ นจะไม่
ั้
มใี ครมาพรากจากกันได้ ชวั่ นิรันดร์ ” มีเวลาอิสระให้ ทา่ นเดิน (ไม่ รวมค่ าลิฟต์ ) ได้ เวลาเดินทางสู่
เมืองซูวอน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน
ซึง่ ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ

บ่ าย

ลูก อมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสมสาเร็จรูป ผลไม้ นมกล้ วย ขนมป๊ อกกี ้ Kitkat
และสิ ้นค้ าอีกมากมายในราคาพิเศษ
17.30

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE 511

21.20

ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อย่าลืมพาสปอร์ตในว ันเดินทาง !!
***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

อัตราค่ าบริการ
ราคาทัวร์ รวม
1.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป – กลับ พร้ อม กรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋

2.

ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

3.

ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

4.

ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้ องล่ะ 2 ท่าน)

5.

ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทียวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านล่ะ 20 กก.

6.

ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

****ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านล่ะ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)*****
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ราคาทัวร์ ไม่ รวม
7.
8.

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่าน
ต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

9.

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

10.

ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)

หมายเหตุ
11.

จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ ้นไป

12.

เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

13.

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้

14.
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือ
ออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
15.
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัท
ฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
16.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

17.

ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ า่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระงวดแรก 5,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
้
- แจ้ งล่วงหน้ า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 3,000 บาท
- แจ้ งล่วงหน้ า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทังหมดท่
้
านละ 5,000 บาท
- แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทังหมด
้
****กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่าน
จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจา
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ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทัง้ ประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ นื ๆ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบ
และไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัทนัน้ ๆ

บริษัทรับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว ค่ าทัวร์ ท่ จี ่ ายให้ กับผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กบั สาย
การบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่ อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วย
สาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัดขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่ วนใด ๆ รวมทัง้ ค่ าตั๋วเครื่องบินให้ แก่ ท่าน

หากมีเพื่อนหรือญาติของท่ านต้ องการร่ วมเดินทางท่ องเที่ยวระหว่ างท่ องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนา
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ท่ รี ับผิดชอบ หากท่ านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ นื เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนัน้ ๆ หรือนากลับประเท
ไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ ว่ าต้ องไม่ เป็ นสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้ าหน้ าที่จะไม
รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

หมายเหตุท่ ปี ระเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ ายรูปแล้ วมาจาหน่ ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซือ้ ได้ แต่ ถ้าท่ านใดไม่ สนใจ
ไม่ ต้องซือ้ โดยไม่ มกี ารบังคับลูกทัวร์ ทงั ้ สิน แต่ เป็ นการบอกกล่ าวล่ วงหน้ าโรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน
ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นหลักทัวร์ ครัง้ นีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่ านัน้
ถ้ าลูกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ในวันที่ทางบริษัทจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านค้ าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการ

ในกรณีท่ ลี ูกค้ าซือ้ ตั๋วภายในประเทศ แล้ วเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่ สามารถเดินทางกลับได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจ
ไม่ รับผิดชอบ เว้ นแต่ เป็ นตั๋วที่สามารถเลื่อนกาหนดได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิกหรือล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัย
ธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือสิ่งของสุญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้ เหนือการควบคุมของบริษัท

