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ร า ค า ท่ า น ล ะ  27,900.- 
 

 เ ดิ น ท า ง วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน  2561    
 

ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถ 
ท่านละ 35,000 วอนหรือ 1,200 บาท 

***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินเชียงใหม่)  
**เดก็เก็บเท่าผู้ใหญ่** 

ไฮไลท์ ทัวร์  
• สัมผัสบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติคกับฤดูใบไม้เปลี่นสี ที่เกำะนำมิ 
• ชมควำมงดงำมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขำ  
   ณ อุทยำนแห่งชำติโซรัคซำน(รวมกระเช้ำ) 
• ไหว้พระขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ วัดชินฮันซำ 
• สนุกสนำนกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
• ชมควำมน่ำรักของตุ๊กตำหมีตัวน้อยๆ  
  กับ Teddy Bear  
• พิเศษ...ให้ท่ำนได้สวมชุดฮันบก  
 เพื่อเก็บภำพแห่งควำมประทับใจที่พระรำชวังเคียงบอกคุง 
• ช้อปปิ้งสุดมันส์กับแหล่งช้อปปิ้งช่ือดัง . . . ตลำดเมียงดง, ถนนฮงอิก 
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วันท่ี 1  เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน(เกาหลีใต้) 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 
  KOREAN AIR โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท และหัวหน้ำทัวร์ พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและ
  เอกสำรกำรเดินทำงให้กับทุกท่ำน 
23.55 น. น ำท่ำนเหิรฟ้ำสู่ สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE 668 บริกำรอำหำรและ
  เครื่องดื่มบนเครื่อง 
วันท่ี 2  เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(Cable car) – วัดชินฮันซา 
06.50 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 
  ช่ัวโมง (เพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่น) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
  เข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว   
  จำกนั้นน ำท่ำนสู่  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซ่ึงเคยใช้เป็น 
  สถำนที่ถ่ำยท ำละครทีว“WINTER  LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกำหลี 
  และเอเชีย เกำะนำมินี้มีรูปร่ำงคล้ำยใบไม้ ที่ลอยอยู่ทำงตอนเหนือของแม่น้ ำฮัน 
  ท่ำนสำมำรถชมบรรยำกำศรอบเกำะ เช่น กำรเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกำหลี คำ 
  รำวะสุสำนนำยพลนำมิ  เดินผ่ำน ผ่ำนดงต้นสน ดอกสน ต้นเกำลัด มีเวลำให้ 
  ท่ำนได้เก็บโลเคช่ันประทับใจ เหมือนฉำกในละครตำมอัธยำศัย จนได้เวลำ 
  สมควรอ ำลำเกำะนำมิ 
กลำงวัน    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “ทัลคาลบี้” ไก่บำบีคิว
  ผัดซอสเกำหลี เป็น อำหำรเล่ืองช่ือ ของเมืองชุนชอน โดยน ำไก่บำบีคิว ต้อก 
  (ข้ำวเหนียวปั้นเกำหลี) มันหวำน ผักต่ำงๆ ลงผัดกับซอสพริกเกำหลีในกระทะ
  แบน วิธีกำรทำนแบบเม่ียงค ำไทย โดยห่อกับผักกำดแก้วเม่ือทำนไประยะ
  หนึ่งจะน ำข้ำวสวย และสำหร่ำยแห้งมำผัดรวมกับทักคำลบี 
  น ำท่ำนสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมวิว อันงดงำม
  ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวหรือ อีกช่ือ เรียกหนึ่งว่ำสวิสเซอร์แลนด์ของเกำหลี ซ่ึง
  จะผ่ำนเส้นทำงธรรมชำติที่สวยงำม ลัดเลำะผ่ำนไปตำมหน้ำผำ หุบเขำและล ำ
  ธำร น ำท่ำนนั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ Cable Car (ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก ในกรณี
  ที่สภำ พอำกำศไม่เหมำะแก่กำรเข้ำชม ขึ้นอยู่กับค ำส่ังของเจ้ำหน้ำที่อุทยำน) 
  ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยำนแห่งชำติโซรัคซำน ซ่ึงจะสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขำดุจดั่งภำพวำดเกิน
  บรรยำย จำกนั้นน ำทุกท่ำนนมัสกำรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปำงสมำธิขนำดใหญ่ 
  ณ วัดชินฮันซา  เพื่อควำมเป็นสิริ มงคลแก่ตัวท่ำนเองและครอบครัว 
ค่ ำ    บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “ชาบูชาบู” อำหำรพื้นเมือง
  ของคำบสมุทรเกำหลี ลักษณะคล้ำยสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น  
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  น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก (โซรัค) โรงแรม Kumho Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 3  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก 
เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกกลำงแจ้งที่
  ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้ำของ ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ 
  ให้ท่ำนได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝดคู่
  แรกของโลก ชมควำมน่ำรักของหมีที่สำมำรถส่ือสำรกับคนได้เป็นอย่ำงดี หรือ
  เข้ำสู่ดินแดนแห่งเทพนิยำย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้เปล่ียนไปตำมฤดูกำล 
  อีกทั้งยังสำมำรถสนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด อำทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหำะ
  และหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ึงก ำลังบำนสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน ชมกิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ที่จัดตำม
  ตำรำงประจ ำวันด้วยบัตรเข้ำชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จ ำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือ 
  ช้อบปิ้งในร้ำนค้ำของที่ระลึกต่ำงๆอย่ำงมำกมำย 
กลำงวัน     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย“คาลบี้”หมูย่ำงเกำหลี 
  เป็นอำหำรพื้นเมืองเกำหลีที่  เล่ืองช่ือและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชำติออกหวำน 
  นุ่มและกลมกล่อม น ำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูกย่ำงบนเตำถ่ำนแบบดั้งเดิม
  และตัดเป็นช้ินพอค ำ ห่อทำนแบบเม่ียงค ำไทย โดยใส่น้ ำจ้ิมเต้ำเจียวและ
  เครื่องเคียงที่ชอบหรือข้ำวสวยร้อนตำมที่ชอบ บริกำรเครื่องเคียงต่ำงๆ 
บ่ำย  ได้เวลำอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางเข้ากรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
  จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมน่ำรักของตุ๊กตาเท้ดดี้แบร์ ที่น ำมำจัดแสดงในอิริยำบถต่ำงๆ ท่ี Teddy Bear Farm  
  จำกนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนฮย่านฮงแด (Hongdae) หรือฮงอิก ตั้งอยู่หน้ำ
  มหำวิทยำลัยฮงอิก (Hongik University)  ซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมโดด
  เด่นในเรื่องกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับศิลปะ นั่นจึงท ำให้บรรยำกำศโดยรอบ
  ของมหำวิทยำลัยแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่ำจะเป็นห้ำงร้ำนค้ำแบรนด์ดัง
  มำกมำย ร้ำนอำหำรสุดอร่อย ร้ำนกำแฟหลำกหลำยสไตล์ รวมทั้งผับ บำร์  
  โดยเฉพำะยำมค่ ำคืนในย่ำนนี้จะคึกคักมำก เพรำะจะมีทั้งนักศึกษำและนักท่องเที่ยวมำเดินเล่น ช้อปปิ้ง สังสรรค์
  กัน ของบรรดำหนุ่ม ๆ สำว ๆ วัยรุ่นเกำหลี มีร้ำนค้ำสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเส้ือผ้ำ หน้ำผม  
 กระเป๋ำ รองเท้ำ แถมด้วยถนนคนเดิน ให้ท่ำนได้ละลำยทรัพย์ ร้ำนของฝำก น่ำรัก เคสโทรศัพท์มำกมำย เป็นต้น 
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ค่ ำ     รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) 
  เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักช้ินบำง ๆ  ปลำหมึกสด ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ ำปลี 
  ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้น น ำมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถ
  ทำนได้ทั้งแบบแห้งและน้ ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ  คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส 
  สำหร่ำย กิมจิ 
    น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก (โซล) โรงแรม Intercity Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 4  ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – พระราชวังเคียงบอกคุง+สวมชุดฮันบก – จัตุรัสคังฮวามุน+คลองชองแกชอน 
  Duty Free – เมียงดง 
เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่มีอำยุ 6 
  ปี ซ่ึงถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพ  ดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่ำนได้
  เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูกกว่ำไทยถึง 2 เท่ำ เพื่อน ำไปบ ำรุง
  ร่ำงกำย หรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ  
  จำกนั้นน ำท่ำนชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องส ำอำงช่ือดังของเกำหลี
  มำกมำยหลำยแบรนด์ดัง   
  น ำท่ำนผ่ำนชมด้ำนหน้ำท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้ำส์ ) ซ่ึงอยู่ในท ำเลที่ดีที่สุดตำมหลักโหรำศำสตร์ มีทิวเขำ
  น้อยใหญ่เรียงรำยซ้อนตัวอยู่ด้ำนหลัง  ด้ำนหน้ำเป็นอนุสรณ์สถำนนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภำพอันงดงำม  ชม
  ทัศนียภำพอันสวยงำมของภูเขำรูปหัวมังกร และวงเวียนน้ ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล  
  น ำท่ำนสู่ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระรำชวังเก่ำแก่ที่สุดของรำชวงศ์โชซอน 
  สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้  เป็นศูนย์กลำงกำรปกครองในสมัยโบรำณ 
  โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐำนอ ำนำจของพระเจ้ำแทโจและต่อเนื่องมำถึ ง
  กษัตริย์ในรำชวงศ์โชซอล  พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อเป็นที่ว่ำ
  รำชกำรต่อมำคณะปกครองเกำหลีของญี่ปุ่นได้สร้ำงอำคำรรัฐสภำขนำดยักษ์
  ขึ้นคั่น แสดงถึงควำมต้องกำรตัดควำมผูกพัน ระหว่ำงพระรำชวงศ์กับรำษฎร 
  อำคำรหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกำสครบรอบ50ปีของกำรปลดแอกจำกญี่ปุ่น ภำยในเขตพระรำชวังยังมีพระ
  ต ำหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอำคำรสองช้ัน โดยตัวพระต ำหนักถูกสร้ำงให้ยื่นออกไปกลำงสระน้ ำ ที่เต็มไปด้วยฝูง
  หงส์ สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับจัดงำนเล้ียงพระรำชทำน พระรำชวังนี้ถือเป็นพระรำชวังที่ใหญ่ที่สุดของ
  เกำหลีประกอบด้วยหมู่อำคำรต่ำงๆ มำกมำยอำทิ พลับพลำกลำงน้ ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่ำรำชกำร ฯลฯ  พิเศษ
  ...ให้ท่านได้สวมชุดฮันบกเดินเล่นชิลๆในพระราชวัง  ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ 
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กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “ซัมเกทัง”อำหำร
  ชำววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอำหำรเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกันว่ำบ ำรุง
  และเสริมสุขภำพ เสิร์ฟท่ำนละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภำยในตัวไก่จะมีข้ำว
  เหนียว รำกโสม พุทรำแดง เกำลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้ำ
  โสม พริกไทยด ำและเกลือ 
  น ำท่ำนเที่ยวชม จัตุรัสคังฮวามุน ตั้งอยู่ใจกลำงเขตจงโรที่เป็นศูนย์กลำงของ
  ประวัติศำสตร์ 600 ปีของกรุงโซล และออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภำพที่
  สวยงำมของพระรำชวังเคียงบกกุก(Gyeongbokgung) และภูเขำบูกักซำน
  (Bukaksan)เรียกว่ำใครไม่มำเเวะที่จุดนี้ถือว่ำมำไม่ถึงกรุงโซล นับว่ำมี 
  ทัศนียภำพที่สวยงำมเเละเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิต 
  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ คลองชองเกชอนนี้สร้ำงมำตั้งแต่สมัยพระเจ้ำยองโจแห่ง
  รำชวงศ์โชชอน อำยุเก่ำแก่กว่ำ 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ ำเน่ำ สลัมเพียบ รถติด
  สุดๆ จนมีกำรสร้ำงทำงด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยำกจะเ  ดินผ่ำน ต่อมำปี 
  2003 รัฐบำลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทำงด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่ำ 386 พันล้ำน
  วอน พัฒนำจนน้ ำใสสะอำด เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชำวกรุงโซล 
  จำกนั้นอิสระให้ทุกท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่ Duty Free รวมสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศและแบรนด์
  เกำหลีมีให้เลือกช้อปมำกมำยในรำคำสินค้ำปลอดภำษี จำกนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกำหลี เมียงดง ได้
  ช่ือว่ำเป็นแหล่งรวมแฟช่ันแบรนด์เกำหลีช้ันน ำ ซ่ึงในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกำหลีมำเดินช็อปปิ้งกันอย่ำงล้นหลำม 
  ท่ำนสำมำรถหำซ้ือสินค้ำได้อย่ำงหลำกหลำยทั้งเส้ือผ้ำ, รองเท้ำ, กระเป๋ำ, เครื่องส ำอำงซ่ึงเป็นที่รู้จักอย่ำงดีของคน
  ไทย อำทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผ้ำ เครื่องประดับ, ซีดี
  เพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดำรำคนโปรดของท่ำนอยู่ในสินค้ำ... 
ค่ ำ     บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  บริกำรท่ำนด้วย BBQ Buffet 
     น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก (โซล) โรงแรม Intercity Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 5  ศูนย์ฮอกเก็ตนามู – ศูนย์สมุนไพรเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
        สนามบินอินชอน(เกาหลีใต้) – เชียงใหม่  
เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชมศูนย์ ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพำะประเทศ
  เกำหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอดเขำสูง เม่ือน ำดอกมำสกัด มี
  สรรพคุณ ช่วยขับสำรพิษตกค้ำงต่ำงๆออกจำกตับอย่ำงปลอดภัย  
  จำกนั้นน ำท่ำนชม น้ ามันสนเข็มแดง เป็นกำรสกัดจำกใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 
  100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่ำงมำกมำย ทั้ง
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  ช่วยละลำยคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ ำตำลในเลือด ช่วยขับสำรพิษออกจำก
  ร่ำงกำยในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสำวะ อุจจำระ ช่วยล้ำงสำรพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอำด เพิ่มกำร
  ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้ำนทำนให้กับร่ำงกำย บ ำรุงผิวพรรณให้สดใส จำกภำยใน และ
  ลดอัตรำเส่ียงในกำรเกิดโรคมะเร็ง 
  น ำท่ำนสู่พิพิธภัณฑ์สาหร่ายซ่ึงท่ำนจะได้เรียนรู้กำรท ำสำหร่ำยของชำวเกำหลีประวัติควำมเป็นมำและควำมผูกผัน
  ที่ชำวเกำหลีที่มีต่อสำหร่ำยพิเศษ....พร้อมให้ท่ำนท ำ คิมบับหรือข้ำวห่อสำหร่ำยเกำหลีด้วยตนเองอีกด้วย 
กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “จิมดัก”ไก่อบ
  ซีอิ๋วด ำวุ้นเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับควำมนิยมอย่ำง
  แพร่หลำยและรสชำติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปำกถูกล้ินคนไทยเป็นอย่ำงยิ่ง 
บ่ำย  น ำท่ำนช้อปปิ้งละลำยเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตซ่ึงมีสินค้ำต่ำงๆ มำกมำยให้
  เลือกซ้ือหำเป็นของฝำก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส ำเร็จรูป สำหร่ำย ขนมขบเคี้ยว 
  ลูกอม ผลไม้ตำมฤดูกำลและของที่ระลึกต่ำงๆ ก่อนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน 
18.40 น. น ำท่ำนเหิรฟ้ำกลับสู่ เชียงใหม่ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR เท่ียวบินที KE667 
22.40 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่  โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
 

************************************************** 
 

โปรแกรม : บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี ชมใบไม้เปล่ียนสี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 2 แห่งสุดฮิต 
5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Korea Air 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กมีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่ำน ท่ำนละ 

เด็กมีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กไม่มีเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่ำนละ 

9 – 13 พฤศจิกายน 2561 27,900.- 27,900.- 27,900.- 26,900.- 4,900.- 

 
**ราคาน้ีส าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน!! ** 

 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***(เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินเชียงใหม่)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่** 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ  
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พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 
หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้
ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบาง
รายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง    อัตราค่าบริการนี้ 
ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

 
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 

โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งไทยและเกาหลี ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่านัน้ลูกค้าทุกท่านตอ้ง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคเุทศก์ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่ำบัตรโดยสำรช้ันทัศนำจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภำษี สนำมบินและภำษีน้ ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว 
2.  ค่ำที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่ำน 
3.  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบ ุ
4.  หัวหน้ำทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ช ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท  เสียชีวิต 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
6.  สัมภำระน้ ำหนักไม่เกินทำ่นละ 23 กก.  
7.  รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู เพิม่เติมกับทำงบรษิัทได้ ** 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย 
2.  ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนอืจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
3.  ค่ำน้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 23 กิโลกรัม 
4. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 35,000 วอน หรือ 1,200 บำท/ทริป/ต่อท่ำน 
การส ารองท่ีน่ัง 
1. กรุณำส ำ รองที่นั่ ง+ช ำระเ งิน มัดจ ำท่ำนละ 10 ,000 บำท พร้ อมแ จ้ง ช่ือ+สกุล  เป็ นภำษำอังกฤษตำมหนังสือ 

เดินทำง 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำง 15 วัน 
3.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1.  ส ำหรับผู้โดยสำรที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในกำรคืนค่ำมัดจ ำทั้งหมด 
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2.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 45 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วันเก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของรำคำทัวร์ ต่อท่ำน 
4.  ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 – 7 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทัวร์ 
5. ยกเลิกกำรเดินทำงในวันเดินทำง,ถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองทั้งจำกประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ ไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำ

กรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำต๋ัวท่ำนละ 10 ,000 บำท
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำล ที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ
หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้  

7. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เทา่นั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวั
ของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

8. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพจิารณาให้เฉพาะนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐำนกำรท ำงำนประจ ำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น ำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงำน นำมบัตร จดหมำยกำรท ำงำนภำษำอังกฤษ 
(กรณีเดินทำงคนเดียว) จดหมำยรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ 

2. หลักฐำนกำรเงิน ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวประเทศเกำหลีสมควรที่จะน ำเงินสดติดตัวไปด้วยประมำณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 
300,000 วอน ส ำหรับกำรเดินทำง 2   วัน (หำกไม่มีบัตรเครดิตคำร์ด) หำกมีบัตรเครดิตต่ำงประเทศ เช่น Visa Card, American Express, 
Dinners Club หรือ Master Card ต้องน ำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐำนกำรเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบว่ำท่ำนคือนักท่องเที่ยว 

3. ใบรับรองสถำนศึกษำหำกท่ำนยังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำหรือบัตรนักศึกษำและควรเดินทำงกับผู้ปกครอง เช่น บิดำ มำรดำ ป้ำ น้ำ อำ ที่มี
นำมสกุลเดียวกัน 

4. หำกเป็นพำสปอร์ตใหม่ ควรน ำพำสปอร์ตเก่ำเย็บเล่มคู่กับพำสปอร์ตใหม่หรือน ำติดตัวไปด้วย   
5. กำรแต่งกำยสุขภำพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ำแตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 
 


