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ทัวร์เกาหลี S-Deluxe Spring in Korea 5 วัน 3 คืน
เดือนกันยายน - ตุลาคม โดยการบินไทย

 ไฮไลท์ทริป

พิเศษ

พักโรงแรม 4 ดาวท้ัง 3 คืน

สนุกสนาน

สวนสนกุเอเวอร์แลนด์
นัง่กระเช้าสู่ซอรัคซาน

อิสระช้อปป้ิง 



 ตลาดเมียงดง, 
ตลาดทงแดมุน 
ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก

หลากหลายเมนู

ก๋วยเตี๋ยวซีฟุ๊ ดสไตด์เกาหลี
บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์
ข้าวยำเกาหลี 

 ราคา

วันเดินทางเดือนตุลาคม 61 ราคา / คน

วันท่ี 17 - 21 , 24 -28 27,900.-

พักเดี่ยวเพิิ่ม 6,000.-

  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 



การเดินทาง ช่วงค่ำ 
20.00     คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกช้ัน 4
ทางเข้าประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบรษัิทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารให้กับท่าน

23.30     เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656

             ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.  บรกิารของว่าง+เครือ่งดื่ม ท้ังไปและกลับ

หมายเหตุ 
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแหง่ท่ัวโลก อนญุาตให้นาของเหลว เจล
และสเปรย์ ติดตัวข้ึนเครือ่งได้ในปรมิาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร /ขวด /กระปุก /หลอด
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) การนาผลิตภัณฑ์ของสดท่ีทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก
ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 

วันท่ี 2
สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ - อทุยานซอรัคซาน (กระเช้า) - วัดชินฮันซา 



การเดินทาง ช่วงเช้า
06.55    เดินทางถึง สนามบินอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง 

จากน้ันนำท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศรมิทะเลของเกาะอินชอนซึ่งเป็นท่ี
ต้ังของสนามบินนานาชาติอินชอน
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินท่ีดีอันดับต้นๆของโลก
พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น เกาะนามิ

ช่วงบ่าย 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  รวมกระเช้า 
ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีจัดได้ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงาม
มากท่ีสุดแหง่หนึง่ในเกาหลีต้ังอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประ
เทศเกาหลีเหนอื มีเทือกเขา ป่าไม้ หบุเขา สายน้ำ ทะเลสาบ
หนิรปูรา่งต่างๆท่ีสวยงามซึ่งเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากย่ิงตามรอยตำนานท่ีเล่าขานของจุดกำเนดิเพลงอารดัีง

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

กราบนมัสการ พระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมา ท่ีต้ังอยู่กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิรมิง
คลและเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บรสิุทธ ิ์  ภายในอุทยานท่านจะพบ
วัดซินฮันซา
วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่าพร้อมด้วยข้ึนกระเช้าชมความงดงามของธรรมชาติ
บนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้าต่อข้ึนไปจนถึงบนยอดเขาหนิ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ์และเก็บภาพความประทับใจ

วันท่ี 2
สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ - อทุยานซอรัคซาน (กระเช้า) - วัดชินฮันซา 



อาหาร มื้ อเช้า
บนเครือ่งบิน

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร   เมนทัูคคาลบ้ี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร  เมนชูาบู ชาบู สุกี้ เหด็หม้อไฟ

ท่ีพัก SEORAK DAEMYUNG, SEORAK HANWHA RESORT หรอืเทียบเท่าระดับ 4*

วันท่ี 2
สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ - อทุยานซอรัคซาน (กระเช้า) - วัดชินฮันซา 

วันท่ี 3
วัดวาวูจองซา - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครือ่งสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว วัดวาวูจองซา
ก่อนท่ีจะเดินทางต่อเพื่อรับทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านเล่นแบบไม่จำกัดรอบ แล้วเข้าสู่ท่ีพักในกรงุโซล
เพื่อช้อปป้ิงสินค้าเครือ่งสำอางท่ี COSMETIC GALLERY 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา พระเศียรของพระพุทธรปูขนาด มหึมา
ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม
โดยบรเิวณรอบสระจะมีพระพุทธรปูองค์เล็กๆวางเรยีงรายอยู่
โดยรอบและเม่ือเดินข้ึนสู่เนนิเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน
ขนาด ใหญ่ท่ีแกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย
นอกจากนี้ ท่ีวัดแหง่นี้ ยังเป็นท่ีเก็บรักษาระฆังท่ีใช้ตีในพิธเีปิดกีฬา โอลิมปิคในปี
ค.ศ.1988 อีกด้วย

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี



อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนกุสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ อาทิ T-Express,
Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train
พร้อมด้วยบัตรเครือ่งเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง
รืน่รมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหมิะ ต่อด้วยนัง่รถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์
ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึง่เดียวในโลกได้ท่ีนี่
ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข
พบความนา่รักของหมีแสนรู้ ท่ีจะมาแสดงท่าทางต่างๆ
ท่ีสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีได้อย่างยอดเย่ียมและช้อปป้ิงสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ มากมายของเ
อเวอร์แลนด์ 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่
ซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นให้ท่านได้เหน็ถึงวิธกีารทำไรท่ี่สามารถให้ผลท่ีโตและหวานกรอบ ใ
ห้ท่านเดินชมฟาร์มพร้อมกับท่านสามารถเก็บชิมได้เล็กน้อยอีกท้ังยังสามารถซื้ อกลับไปรั
บประทานและฝากคนทางบ้านได้ด้วย

เดินทางกลับสู่ กรงุโซล เมืองหลวง ของประเทศเกาหลีใต้  

จากน้ันนำท่าน  ช้อปป้ิงสินค้าเคร ื่องสำอางท่ี COSMETIC GALLERY
เป็นศูนย์รวมของเครือ่งสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE
และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมท่ีนำเข้ามาจากท่ัวโลกอิสระท่านเลือกซื้ อได้ตามอั
ธยาศัยชม

ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดทงแดมุน หรอืเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา
ต้ังอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1
ในประตูเมืองอันด้ังเดิมของกรงุโซลตลาดแหง่นี้ ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย
สามารถต่อราคาได้อย่างสนกุสนาน มีร้านรวงมากมาย
มีห้างขายเสื้ อผ้าท่ีทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ต้ังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ
บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรตีลอดคืน  สินค้าท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดนี้  คือ
ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนัง ชุดสุภาพสตรแีละเด็ก เครือ่งนอน เครือ่งใช้ในบ้าน
รองเท้า เครือ่งกีฬา ร้านต่างๆ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด เช่น MIGLIORE
ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

วันท่ี 3
วัดวาวูจองซา - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครือ่งสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร  เมนคูาลบ้ี หมูย่างเกาหลี

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร   เมน ูพูลโกกิ หมูสไลด์หมักกับซอส

ท่ีพัก  RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4*

วันท่ี 3
วัดวาวูจองซา - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครือ่งสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - โรงเรยีนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - ดิวตี้ ฟร ี-
ตลาดเมียงดง 

การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวและชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น พิพิธภัณฑ์สาหรา่ย  ศูนย์โสมรัฐบาล 

ช่วงบ่าย
นำท่านช้อปป้ิงเครือ่งสำอางท่ี คอสเมติก
แกลอรี ่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี หอคอยโซลทาวเวอร์  ช้อปป้ิงต่อท่ีย่าน เมียงดง
ก่อนรับทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านเย่ียมชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า
600 ปี ท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเย่ียมชม
ชมความย่ิงใหญ่ของท่ีว่าราชการกษัตรย์ิในสมัยอาณาโซซอนท่ีตำหนักทองและความสวย
งามของพลับพรากลางน้ำท่ีใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ
ตำหนักท่ีบรรทมของกษัตรย์ิและราชิน ีต่อด้วยเข้าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลีท้ังชาย 

จากน้ันนำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล
เรยีนรู้ วิธกีารปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรบจาก



รัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้ อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆท่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย
ไว้บำรงุสุขภาพตัวท่านเองหรอืเป็นของฝากสำหรับครอบครัว

ช่วงบ่าย
นำท่านสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เล่ากันว่า กิมจิเกิดข้ึนสมัย โชซอน (Chosen)
โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหกิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล
ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนดิ ต้ังแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหม่ี
จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนยิมทำกิมจิกินเองท่ีบ้าน
ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน
และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรเีกาหลีอีกด้วย
ขอเชิญท่านรว่มหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี
ท่ีไม่ว่าม้ือไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารม้ือน้ันๆ ด้วยทุกคร้ังไป
และกิมจินี้ ยังมีมากกว่า 100 ชนดิให้เลือกรับประทาน
ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจ
ท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสูญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อท่ีประเทศไทยได้อีกด้วย
พิเศษ! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟร ี

สระช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีณ DUTY FREE
มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI,
PRADA, HERMES หรอืเครือ่งสำอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the
Face Shop. 

ช้อปป้ิงต่อท่ีย่าน เมียงดง
แหล่งช้อปป้ิงข้ึนชื่อและสถานท่ีรวมแฟชั่นช้ันนำของกรงุโซลหรอืท่ีคนไทยรู้ จักในชื่อของ
สยามแสควร์เกาหลีท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุน่มากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่
องสำอางค์ย่ีห้อดังๆอย่าง SKIN FOOD,THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE,
MISSHAฯลฯเสื้ อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงนา่รักๆ,
รองเท้าผ้าใบเก๋ๆร้านกระเป๋าแฟชั่น
รวมถึงเครือ่งประดับต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่นา่รักๆฯลฯ
ซึ่งท่ีนีจ่ะมีวัยรุน่หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร  เมนไูก่ตุ๋นโสม 

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร  เมน ูบุฟเฟต์ซีฟู้ ด

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - โรงเรยีนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - ดิวตี้ ฟร ี-
ตลาดเมียงดง 



ท่ีพัก RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4*

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - โรงเรยีนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - ดิวตี้ ฟร ี-
ตลาดเมียงดง 

วันท่ี 5
หมู่บ้านบุกชน - น้ำมันสนเข็มแดง - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) - ถนนฮงอกิ-
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานท่ีท่องท่ียวและผลิตภัณฑ์คุณภาพ เช่น หมู่บ้านบุกชน
ฮันอก  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแด

ช่วงบ่าย
นำท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์ ไม่รวมลิฟต์  ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก
ต่อด้วยละลายเงินวอนท่ียัง ซุปเปอร์มาเก็ต  ก่อนท่ีจะนำท่านเดินทางสู่สนามบืน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

21.20       นำท่านเดินทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี
TG657

01.10      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำชม หมู่บ้านบุกชน ฮันอก  Bukchon Hanok
หมู่บ้านโบราณท่ีเดิมเป็นท่ีอยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนรัุกษ์ เอาไว้
คงความสวยงาม
และเป็นแหล่งเรยีนรู้ แผยแพรวั่ฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี

จากน้ันนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE
ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ
เกาหลีเหนอืมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น
น้ำมันสนเข็มแดง

ช่วงบ่าย
นำท่านชม หอคอยโซลทาวเวอร์  ไม่รวมลิฟต์  
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็ว่าได้
เป็นสถานท่ียอดนยิมท่ีหนุม่สาวเกาหลีไม่พลาดท่ีจะมาเท่ียวกัน มีผู้ คนให้ความนยิมเดินท
างมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรงุโซล
ท่านสามารถข้ึนไปบนเฉลียงบรเิวณหลังคาซึ่งคุณจะเหน็ทิวทัศน์ของกรงุโซล
พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY 
CEREMONY เป็นสถานท่ีสุดโรแมนติก ท่ีบรรดาคู่รักเกาหลีนยิมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน
ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนยิมเขียนชื่อตนเองและ
คู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซ้ึง 

นำท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก
ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของงานหัตถกรรม เครือ่งประดับ ตุ๊ กตา
เสื้ อผ้ากระเป๋าและเครือ่งใช้ภายในบ้าน เหล่านี้ มีท้ังท่ีทำมาจากโลหะ ผ้า และวัสดุอื่นๆ
จากฝีมือของเหล่าศิลปินวัยรุน่ท่ีมีความมุ่งม่ันท่ีต้องการจัดแสดงและขายของ
ประดิษฐ์ทำมือท่ีแหง่นี้ จึงถือเป็นสถานท่ียอดนยิมสำหรับวัยรุน่
และในบรเิวณน้ันยังมีร้านคาเฟ่แปลกใหม่, ห้องงานศิลป์ นา่นัง่เล่น,
ร้านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรมคลับเดย์

ท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน
ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ
บะหม่ีซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต

วันท่ี 5
หมู่บ้านบุกชน - น้ำมันสนเข็มแดง - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) - ถนนฮงอกิ-
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรงุเทพฯ



น้ำจิ้ มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเรจ็รปูผลไม้ ในราคาพิเศษ

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร  ANDONG อาหารพื้ นเมืองของเกาหลี

วันท่ี 5
หมู่บ้านบุกชน - น้ำมันสนเข็มแดง - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) - ถนนฮงอกิ-
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรงุเทพฯ

ราคาทัวร์รวม
    1. ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
    2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ
    3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ
    4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่านกรณไีม่พักเดี่ยว  ตามโรงแรมท่ีระบุ
หรอืเทียบเท่า
    5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ
    6. ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ท่ีมี
    7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30 กก. (TG) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
และนำข้ึนเครือ่ง ได้ 12 กก. (LJ)
   8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ
   9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม
    1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึงค่า
อาหาร และเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ 
    (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
    2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมท้ังทรปิ 20,000 วอน ต่อท่าน (ประมาณ 600 บาท) 
    3. ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
    4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
    5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรณุาเตรยีมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3)ใบ  สำคัญถิ่นท่ีอยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
      (ถ้ามี) 6)รปูถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รปู แล้วทางบรษัิทฯจะเป็นผู้ ดำเนนิการย่ืนวีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก          (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้อง
      ทำเรือ่งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)



หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/south-korea/949
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