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ออกเดินทาง ตั้งแต่เดอืน มี.ค. - พ.ค. 2558 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

……น. 
 

……น. 
 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์N สายการบินแห่งชาติ
เกาหล ี เที่ยวบิน ..... โดยมีเจ้าหน้าที่ของโคเรียเซ็นเตอร์แทรเวลให้ การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนขึ้น
เครื่อง   

น าท่านบินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน….. (บริการอาหารเช้า และ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - เลือกชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากไร ่- อุทยานแห่งชาติซอรคั + Cable Car –  
ไหว้พระใหญ่ วัดชินฮึงซา 

 
 
 
 

 
 

……น. 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 

ถึงท่าอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านได้แลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระส่วนตัวให้
เรียบร้อย (ข้ันตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัย
ประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า)  

แล้วพาทุกท่านเดินทางมุ่งไปยังจังหวัด คังวอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาสี่ฤดู หรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี... จัดได้
ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ประกอบด้วยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตาพร้อมทั้ง
สร้างความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู (โดยเฉพาะในช่วง เม.ย. วิวตลอดสองข้างทางจะสามารถพบเห็นต้น 
และดอกซากุระเบ่งบานงดงามมาก)      

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอว์เบอรร์ี” ของชาวเกาหลี ที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการดูแลเอาใจใส่ทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอว์เบอร์รเีกาหลีนั้น มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเราหลายเท่า ทั้งหวานหอมชวน
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รับประทานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเด็ดชิมสตรอว์เบอรร์สีดๆ จากต้นในไร่ และเลือกซื้อเป็นของ
ฝากได้ตามอัธยาศัย      

จากนั้นน าทุกท่านเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติซอรัค” ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้เป็นฉากในการถ่ายท าละครหลายเรื่อง
ด้วยกัน เต็มไปด้วยขุนเขาซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สายน้ า และล าธาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่
งดงามสองข้างทาง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู 
ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ า 
ทะเลสาบหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  

พาท่านนั่งกระเช้า Sorak Cable Car เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่น าท่านขึ้นบนเทือกเขา ที่สูงที่สุดในเกาหลี 
สามารถจุนักท่องเที่ยวได้นับสิบคน เมื่อขึ้นไปแล้วท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ  

จากนั้นน าท่านนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้ง ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้
คาบสมุทรเกาหลี ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเดินข้ามสะพานช าระจิตใจ ท่านจะพบ “วัดชินฮึงซา” วัดเก่าแก่กว่า
พันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า            

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สาม ปั่น RAIL BIKE + พิพิธภัณฑ์แห่งกาลเวลา - หมู่บา้นศิลปะ - พิพิธภัณฑห์มีเท็ดดี้ - กรุงโซล -  
ตะลุยย่านวัยรุ่นฮงอิก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม RAIL BIKE ซึ่งจะพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของการปั่นจักรยานบนราง
รถไฟชิดติดขอบทะเล ที่มีความงดงาม และมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิตลอดริมทะเล เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ท่านจะเต็มอ่ิมกับอากาศที่บริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์ของชนบทเกาหลี และชายหาด เหมาะที่จะพา
ครอบครัว คู่รัก ทุกๆวัยได้มาสัมผัสกัน  

แวะชมพิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณนั้นได้สัมผัสถึงคุณค่าแห่งเวลากันที่ JEONGDONGJIN TIME STORY  ที่นี้มีการ
จัดแสดงด้วยรูปแบบของ "มนุษย์ และเวลา" เชิญชมนาฬิกาท่ีหายาก 250 เรือนจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถพบเห็นได้
ที่นี้ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และวิธีการที่พวกเขาจัดการกับเวลา ไม่เพียงแต่
เป็นสถานที่ท่ีเรียนรู้ได้อย่างดีแล้ว ที่นี้ยังมีบ้านที่สร้างเป็นรูปทรงของนาฬิกาทรายอันสวยงามให้ ทุกท่านได้ชม และ
ถ่ายรูปเกบ็น าไปอวดเพ่ือนๆ และเหมาะกับครอบครัวหรือคนรักท่ีจะชื่นชมความส าคัญของเวลาในชีวิตของเรา          

พาเที่ยวชม "หมู่บ้านศิลปะ" หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงก าแพง ภายในหมู่บ้านจะมีภาพวาดตามผนัง
ก าแพง เป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตของพวกเขา และประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านได้อย่างสวยงาม และ
สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีย์ ชื่อดังอย่าง The Heirs ที่มีพระเอกชื่อดังน าแสดง อย่าง ลีมินโฮ และ นางเอก 
พัคชินเฮ ที่เคยน ามาฉายในบ้านเราให้ได้ฟินกันไปแล้ว ท่านยังสามารถถ่ายรูปสวยๆเก็บมาอวดเพ่ือนๆให้ได้อิจฉากัน



SPRING @ SORAK: MAR-MAY’15     - 3 - 

อย่างแน่นอน 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 
 

พาท่านชมความน่ารักเหล่าตุ๊กตาหมีท่ี พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ (TEDDY BEAR FARM) ตั้งอยู่ในเขตซอรัคซาน ซึ่ง
เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีเรื่อง“เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)” ภายในตัวอาคารเป็น
การจัดแสดงตุ๊กตาหมีจากท่ัวโลกโดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประวัติส่วนงานศิลปะ และ ส่วนของการ
แนะน าโครงการ ซึ่งจะมีการน าเอาเท็ดดี้แบร์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันมาแสดง รวมถึงเท็ดดี้ แบร์โบราณ
ด้วย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญ
ทางด้านต่างๆ ของประเทศเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านย่านการค้าชื่อดัง สถานที่ส าคัญทางการเมือง และความ
ทันสมัยในการคมนาคม ปัจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยู่ในกรุงโซล แต่ภายใต้การพัฒนาอย่าง ไม่
หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ที่ชาวเกาหลียังคงอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกอันล้ าค่า ไม่ว่า
จะเป็นพระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 

ค่ า จากนั้นน าท่านเข้าสู่บริเวณย่านวัยรุ่นชื่อดังหน้า มหาวิทยาลัยฮงอิก ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่ง
ของกรุงโซล ตามริมทางเดินจะมีแผงขายของที่ระลึกแฮนด์เมดสไตล์เกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นอินเทรนด์เครื่องประดับ
น่ารักๆไม่ซ้ าใคร บางร้านท่านยังสามารถสั่งท าของที่ระลึกในรูปแบบที่ท่านต้องการ อีกท้ังอาจจะได้มีส่วนร่วมกับ
วัยรุ่นเกาหลีที่มาจัดการแสดงดนตรีสด ณ ถนนสายนี้ พลาดไม่ได้!! น าทุกท่านสามารถแวะชม และพักคลายเหนื่อย
กันสักหน่อยที่คาเฟ่ชื่อดัง KITTY CAFÉ สัมผัสความน่ารักแห่งโลกสีชมพูของเจ้าแมวเหมียว HELLO KITTY รวมถึง
การตกแต่งร้าน อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงหน้าตาของกาแฟและขนมเมนูต่างๆ จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าเหมียว
คิตตี้ ที่จะท าให้ทุกท่านต้องหลงรัก และส าหรับท่านใดที่ชอบคาเฟ่สไตล์วินเทจสุดคลาสสิคสามารถเดินเล่นชิลๆมายัง 
aA CAFE ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ และโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะ และเสน่ห์เฉพาะตัว ด้วยห้องอันโอ่โถง โต๊ะ 
เก้าอ้ี หลายสไตล์ให้เลือกนั่ง โดดเด่นด้วยโคมไฟ Mirror Balls โดย Tom Dixon 
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส  

วันที่สี ่ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์โสมเกาหลี - เครื่องส าอางแบรนด์ดังของ
เกาหลี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - โรแมนติกที ่ชองเกชอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม 
                   
 
 
 
 

 
พาทุกท่านไปพบกับดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ สวน

สนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี และแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกัน ท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งใน
ร่ม และกลางแจ้งที่ล๊อตเต้เวิลดิ์ เอ็ดเวนเจอร์กับการผจญภัยต่างๆ เช่น ผจญภัยในโลกของซินเบต หอคอยไจโรดร็อป 
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โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟตาซี เป็นต้น หรือจะข้ามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย์ ที่เต็มไปด้วยเกาะแห่ง
การค้นหา ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด เกมส์การละเล่นต่างๆ 
ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบ ารุงสุขภาพของชนชาติ
ตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่างมาก
ที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสม
สกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี ศูนย์โสม
เกาหล ี  

จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ เครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และ
อีกหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลองและเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลไีปรวมตัวกันกว่าพันคน
ในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นน าของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIORDANO, GUESS, EVISU, 
UNIQLO, H&M, ZARA, SPAO รองเทา้ PUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE ร้านเสริมสวย 
เครื่องส าอางค์เกาหลี  และร้านอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมีห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา 
ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซ่ึงต้ังอยู่ทั้งใต้ดิน และบนดิน ร้านค้าสไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอัน
พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้ได้เลือก มาถึงท่ีนี่...ไม่ควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรส
ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชิมตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พาทุกท่านเดินเล่นเพลินๆ ที่บริเวณ “คลองชองเกชอน” ถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อน ในสมัยของ

กษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน คลองชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสาน
กลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อิสระถ่ายภาพ ชมความงามของ
สวนสาธารณะตลอดทาง 
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่ห้า ร่วมเทศกาล ซากุระบาน - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - สัมผัสขั้นตอนการท า CHOCOLATE 
และน ากลับบ้าน - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 

พาทุกท่านเข้าชม ดอกซากุระบาน ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าฮัน เพ่ือชมความงามของดอกซากุระเกาหลี ว่ามีความ
สวยงามเพียงใด ทั้งชาวเกาหลี และชาวต่างชาติ ต่างพร้อมใจกันมาสัมผัสกับบรรยากาศที่หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียว 
พบกับ อุโมงค์ซากุระ ที่ทอดยาวตลอดสองข้างทาง กอปรกับความงามของแม่น้ าสายหลักของกรุงโซล ยิ่งท าให้ผู้ที่ได้
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***หมายเหตุ! เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ** 

 

บริการอาหาร 

1.เมนู หมูบาร์บีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยน าเนื้อหมูสไลด์ หมักกับซอส ใส่กะหล่ าปลีหั่น, เห็ด
เข็มทอง, วุ้นเส้นบุก และเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานน ามาย่างขลุกขลิกกับซุป
บนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงต่าง ๆ 
 
2.เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหม้อไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมึกยักษ์ ขาปหอย ปลา 
ต้มในหม้อไฟร้อน ๆ ด้วยน้ าซุปมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เสริฟข้าวสวยพร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ 
 
3.เมนูประยุกต์อาหารแนวใหม่ มีชื่อเรียกว่า โอซัม หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์
สมัยใหม่กาหลี (น ากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเป็นเมนูอาหารชนิดใหม่อีกหนึ่งรสชาติความ
อร่อย) 
 
4.เมนูคาลบี หรือหมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ และรู้จักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้ม
เต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ าซุป
สาหร่าย 
 

ไปร่วมงานเคลิบเคลิ้ม...หลงไหล...อยากเก็บภาพบรรยากาศไว้อย่างนี้ตลอดไป (เฉพาะในเวลาเทศกาลเท่านั้น) 
น าทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนามู”ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้

สะอาดแข็งแรง 
แล้วน าทุกท่านเพลิดเพลิน กับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง 

เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า เครื่องส าอางชั้นน าทั้งใน และต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกสรร 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 
 
 
 

จากนั้นเราจะน าทุกท่านเยื่อน “พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต” ภายในห้องจัดแสดงของที่นี่คุณจะได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของช็อกโกแลต  ลักษณะช็อกโกแลตประเภทต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีท า
ช็อกโกแลตด้วยตัวคุณเอง และสามารถน ากลับไปเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย โดยจะมีห้องเรียนท าช็อกโกแลตที่
แบ่งตามชื่อของแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของโลก อาทิ เบลเยี่ยม, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส เป็นตัน 

ก่อนอ าลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อก
โค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง    หรือม่าม่าเกาหลีที่
ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ  เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอน  

……….. น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน…เหินฟ้ากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบนเครื่องบิน ) 
.………. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 
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5.เมนูซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวง เชื่อกันว่าช่วยบ ารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 
ภายในตัวไก่ จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด  เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้า
โสม พริกไทยด า และเกลือ 
 
6.เมนูวาไรตี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และซูชิ มีอาหารให้ท่านเลือกตามความชอบอย่างจุใจเมนูกว่า 
200 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะ เมนูพิเศษ ซีฟู้ด “ขาปูยักษ์” ในร้านอาหาร
ที่ดีที่สุดในกรุงโซล 
 
7.เมนูจิมดัก หรือไก่อบซอส เป็นเมนูไก่น ามาคลุกเคล้าวุ้นเส้นสไตล์เกาหลี ผัดกับน้ าขลุกขลิก ใส่
พริก และต้นหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ 

 

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น 

อัตราค่าบริการ ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 36,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   36,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 35,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 34,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,800.- 
***** เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล (8-15 เมษายน) เพิ่มท่านละ ***** 4,000 – 10,000 .- 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการน าเที่ยวตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ  

 สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น  น้ าหนัก 23 กก. 

 สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น  น้ าหนัก 12 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
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1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. บริษัทขอรับค่ามัดจ าส าหรับการจองท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน  
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. การยกเลิก  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ช าระค่ามัดจ า  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

 ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


