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ชมดอกซากรุะ | หมูบ่า้นเทพนิยาย | ไชน่าทาวน ์| สวนสนกุลอ็ตเตเ้วลิด ์ 
Wolmi Theme Park |  พระราชวงัชงักย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร ์ 

 

 

 

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง เมษายน 2563 

 

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  17,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (OZ742 01.00-09.15) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์K (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินเอเชียน่า 
แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวส ์– Wolmi 
Theme Park – Wolmi Sea Train 

01.00 น. น าทา่นสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OZ742 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุม่ที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
อตัราคา่บรกิารเพิ่มเติมได*้* 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ742 01.00-09.15) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบ่า้นเทพนิยาย – ไชนา่ทาวน ์– Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train 
วนัท่ี 3.   ชมดอกซากรุะทะเลสาปซอกชน – สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด ์– โซลทาวเวอร ์– สวนสาธารณะยออีโด 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัชงักย็อง – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free 
วนัท่ี 5. ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ741 19.30-23.10)   

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเทพนิยาย หมูบ่า้นแหง่นีต้กแตง่ประดบัประดา และมีการวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดาแหง่นี ้
กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนิยาย มีนิยายโดง่ดงัหลายเรือ่ง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 หนนูอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน 
อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกนัอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้

 

 
 จากนัน้น าทา่นชม ไชน่าทาวส ์เป็นสถานที่ซึ่งใชใ้นการถ่ายท าเรื่อง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรื่อง 

(Seven) ท าหนา้ที่เป็นพนกังานสง่บะหมี่ บริเวณไชน่าทาวนน์ีม้ีขึน้หลงัจากที่ไดท้  าการเปิดสถานกงศลุจีนขึน้ในปี ค.ศ.1884 
ระหวา่งศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นยา่นเศรษฐกิจซือ้ขายผา้ไหม ยาจีน และเครือ่งแตง่กายสไตลจี์นหนาแน่นไปดว้ยผูค้นที่อาศยั
อยูม่ากกวา่หมื่นคน และเต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “เซ็ทปลายา่งเกาหลี” 

 น าท่านเดินทางสู่ Wolmi Theme Park หรือ สวนสนุกวอลมิ สวนสนกุช่ือดงัตัง้อยู่บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เป็น
สวนสนุกที่ตัง้อยู่ริมทะเล มีชิงชา้สวรรคส์งูตระหง่านเป็นไฮไลท์ เพราะสามารถขึน้ไปชมวิวมุมสงูไดด้ว้ย สวนสนุกวอลมิมี
เครื่องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเนน้ที่เครื่องเลน่ที่สรา้งความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิง้ตวัที่ความสงู 70 เมตร Hyper 
Shoot Drop เรอืไวกิง้ และชิงชา้สวรรคส์งู 115 เมตร โดยจะยงัมีสวนสนกุในอาคาร ที่รวมเครือ่งเลน่ส าหรบัเด็กอีกหลายเครือ่ง 
รวมทัง้โรงภาพยนตร ์4D ดว้ย *** ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่ *** 
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 นอกจากเครือ่งเลน่ตา่งๆที่สวนสนกุแลว้ยงัมี Wolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟา้นั่งแบบชา้ๆชมวิวทะเลและสวนสนกุมมุสงูได้

ดว้ย เรืม่ที่สถานี Jung-gu ผา่นทัง้หมด 4 สถานีระยะทางทัง้หมด 6.1 กิโล 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู “บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง” พิเศษ ท่านอาหารบน Rooftop เต็มอิ่มกบับรรยากาศริม

ทะเล  
 

 
ที่พัก พักที ่BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่3 
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์– โซลทาวเวอร ์
– สวนสาธารณะยออีโด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ทะเลสาบซอกชน เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังด้วยถนนคนเดินตรงกลาง มี

สวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรบัชาวเมืองไดม้าพกัผ่อนและออกก าลงักาย รวมทัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอก
ซากุระ **อิสระใหท้่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกบัซากุระสองขา้งทาง** (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระ แต่ละปีจะมี
การก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณก์ารบานของดอกซากุระซ่ึงอาจจะมีก าหนดการคลาดเคลื่อนตาม
สภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม) 
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 ทา่นเดินทางสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์เป็นหนึง่ในสวนสนกุที่ดงัที่สดุของเกาหล ีซึง่มีอาคารสวนสนกุในรม่ที่มีขนาดใหญที่สดุ

ในโลกอยูด่ว้ย การมาเที่ยวเลน่ท่ีนี่จึงสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดสูภาพอากาศกนัเลย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน ์ภายในมีเครือ่งเลน่ท่ีนา่ตื่นเตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พิพิธภณัทห์มูบ่า้นโบราณเกาหล ี 
สวนสนกุลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในรม่ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลกและ“เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนกุกลางแจง้ ตัง้อยู่ดา้นนอกติดกบัทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทัง้ยงัมีรา้น
จ าหนา่ยของที่ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนกุโซนใน
รม่นัน้ ไดร้บัการออกแบบและตกแตง่มาอยา่งดี โครงสรา้งภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในรม่แต่ก็ได้
บรรยากาศแบบกลางแจง้รว่มดว้ย เครือ่งเลน่ท่ีนา่สนใจ ไดแ้ก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 เมตร, เครือ่งเลน่ที่เสมือน
อยูใ่นพายทุอรน์าโด, Flume Ride เรอืยาวโตค้ลืน่สงู และเรอืโจรสลดัสเปนแกวง่ถึง 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากที่สนกุสนานไป
กบัเครือ่งเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์

 

 
 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “บุลโกกิ” 
 น าทา่นชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 
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 น าทา่นชม ถนนซากรุะแหง่กรุงโซล หรอื สวนสาธารณะยออิโด ที่มีตน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้เรยีงรายเป็นทางยาว
ไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สปัดาหท์ี่ 2 ของเดือนเมษายนของทกุปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้ทกุปี 
อิสระใหท้า่นสมัผสัสสีนัแหง่ดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนติก  (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระที่
สวนสาธารณะยออิโด  แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยูก่ับการพยากรณก์ารบานของดอกซากุระซ่ึงอาจจะ
มีก าหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการตามความ
เหมาะสม) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูยา่งเกาหลี) 
ที่พกั พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่4 
พระราชวังชังกย็อง – ศูนยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  
Duty Free 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังชังกย็อง นบัว่าเป็นพระราชวงัที่ติดอนัดบั 1 ใน 5 พระราชวงัที่ส  าคญัที่สดุในเกาหลี เนื่องจาก

เป็นที่ประทบัในช่วงปลายรชัสมยัของกษัตริยเ์กาหลีถึง 10 รชักาล มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีแท้ ตัง้อยู่
บรเิวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลใีต ้เดิมทีนัน้ไดส้รา้งขึน้เพื่อเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ครยอ จึงท าให้
มีบรเิวณกวา้งขวาง หอ้มลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่และพิพิธภณัฑท์ี่มีความงดงามเป็นอยา่งยิ่ง 

 

 
 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2  เทา่ เพื่อน าไปบ ารุงรา่งกาย หรอืฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ทา่นรกัและนบัถือ   

 จากนัน้น าทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส  าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
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 ชอ้ปป้ิง เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้
วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สงูเกือบฟุตไดท้ี่นี ้และ KRISPY KREME
โดนทั ที่สดุแสนอรอ่ย หลงัจากนัน้ น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free   

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่5 
ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปป้ิงถนนฮง
แด – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (OZ741 19.30-23.10)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ที่น  ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ตา่งๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 จากนัน้น าทา่นชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู ่STAR PARK ตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายสว่น 
เชน ่CARPET ZONE ซึง่จะจดัในสว่นนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผสัประสบการณ ์เฉกเช่น นกัแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลใีต ้LED MASK ZONE ซึง่จดัเป็นสว่นจดัแสดงนิทรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และทกุท่านสามารถชม สว่นจดั
แสดงที่นา่สนใจอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหลง่วยัรุน่ย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮ

งอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็น
เอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นตน้ไป 
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 จากนัน้น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑส์าหร่าย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลปีระวตัิความเป็นมาและความผกูผนั

ที่ชาวเกาหลทีี่มีตอ่สาหรา่ย พิเศษ....ให้ท่านได้ถา่ยรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้า่นท า คิมบับ หรอืขา้วหอ่
สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย 

 น าทา่นเดินทางสู ่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้า่นไดช้้
อปป้ิงอยา่งจใุจ 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 

 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 
19.30 น. น าทา่นลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ OZ741 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

 
พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 02-06 เม.ย. 63 

(วนัจักรี) 
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 03-07 เม.ย. 63 
(วนัจักรี) 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 6,900.- 6,900.- 
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(วนัสงกรานต)์ 
วนัท่ี 15-19 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 16-20 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 23-27 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 29 เม.ย.-03 พ.ค 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 30 เม.ย.-04 พ.ค 63 
(วนัแรงงานแห่งชาติ) 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 01-05 พ.ค 63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ) **เดก็เก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธไ์มค่ืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
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5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของ
หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มันไว้
เรียบรอ้ยแลว้ 

2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติ เหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 23 กก. 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
6  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจดัเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ่้ำยในสว่นของคำ่ทีพ่กัและตั๋วเครื่องบนิ 
มิฉะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ 
                  ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบรษิัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2 วนั (หากไม ่
                   มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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