รหัสทัวร B2B20004724
ทัวรเกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน (OZ)
ชมดอกซากุระ | หมูบานเทพนิยาย
ไชนาทาวน | สวนสนุกล็อตเตเวิลด
Wolmi Theme Park | พระราชวังชังกย็อง
สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1.
วันที 2.
วันที 3.
วันที 4.
วันที 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15)
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บา้ นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด
พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – Duty Free
ศูน ย์สมุน ไพรเกาหลี – ศูน ย์น ามั
ํ น สนเข็ ม แดง – STAR PARK – ช้อ ปปิ งถนนฮงแด – ฮุน ไดเอาท์เลท – ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ ต – อิ น ชอน
(สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15)

22.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคานเตอร K
(เช็คอินกรุปของสายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาทีข่ องบริษท
ั และหัวหนา
ทัวร พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน
วันที่ 2

อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบา นเทพนิยาย – ไชนาทาวส – Wolmi Theme
Park – Wolmi Sea Train

01.00 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบินเอเชียนา แอรไลน เที่ยวบินที่
OZ742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นงั่ เปนแบบสุม

ที่นั่งวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นงั่ จะมี
คาใชจา ยเพิม
่ เติม สามารถสอบถามอัตราคาบริการเพิ่มเติมได**
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หมูบา นแหงนีต
้ กแตงประดับประดา และมีการ
วาดสีสันใหหมูบา นแสนจะธรรมดาแหงนี้ กลายเปนหมูบ
 านแหงเทพนิยาย มีนิยายโดง
ดังหลายเรื่อง อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 หนูนอยหมวกแดง ปเตอรแพน อะ
ลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกันอยูในหมูบ
 านแหงนี้

จากนั้นนําทานชม ไชนาทาวส เปนสถานที่ซงึ่ ใชในการถายทําเรื่อง Princess Hours
ภาค 2 โดยเปนฉากที่พระเอกของเรื่อง (Seven) ทําหนาที่เปนพนักงานสงบะหมี่
บริเวณไชนาทาวนนม
ี้ ีขึ้นหลังจากที่ไดทําการเปดสถานกงศุลจีนขึ้นในป ค.ศ.1884
ระหวางศตวรรษที่ 1940 ถือเปนยานเศรษฐกิจซื้อขายผาไหม ยาจีน และเครือ
่ งแตง
กายสไตลจีนหนาแนนไปดวยผูคนที่อาศัยอยูมากกวาหมื่นคน และเต็มไปดวยภัตตาคาร
อาหารจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลายางเกาหลี”
นําทานเดินทางสู Wolmi Theme Park หรือ สวนสนุกวอลมิ สวนสนุกชือ
่ ดังตั้งอยู
บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เปนสวนสนุกทีต
่ ั้งอยูรม
ิ ทะเล มีชิงชาสวรรคสงู
ตระหงานเปนไฮไลท เพราะสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงไดดว ย สวนสนุกวอลมิมีเครือ
่ ง
เลนหลายแบบ แตสว นใหญจะเนนที่เครื่องเลนที่สรางความหวาดเสียว เชน เครื่องทิง้ ตัว
ที่ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงชาสวรรคสูง 115 เมตร
โดยจะยังมีสวนสนุกในอาคาร ที่รวมเครื่องเลนสําหรับเด็กอีกหลายเครื่อง รวมทัง้ โรง
ภาพยนตร 4D ดวย *** ไมรวมคาเครื่องเลน ***

นอกจากเครื่องเลนตางๆที่สวนสนุกแลวยังมี Wolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟานัง่
แบบชาๆชมวิวทะเลและสวนสนุกมุมสูงไดดวย เรื่มที่สถานี Jung-gu ผานทั้งหมด 4
สถานีระยะทางทัง้ หมด 6.1 กิโล

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู “บุฟเฟตป
 ﻥงยาง” พิเศษ ทานอาหารบน
Rooftop เต็มอิ่มกับบรรยากาศริมทะเล

ที่พัก

พักที่ BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเตเวิลด – โซลทาวเวอร –
สวนสาธารณะยออีโด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ทะเลสาบซอกชน เปนทะเลสาบขนาดใหญของกรุงโซลทีถ
่ ูกแบงเปน 2 ฝﻤง
ดวยถนนคนเดินตรงกลาง มีสวนสาธารณะลอมรอบทะเลสาบสําหรับชาวเมืองไดมา
พักผอนและออกกําลังกาย รวมทั้งเปนจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระ **อิสระให
ทานชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองขางทาง** (เนื่องจากเทศกาลชม
ซากุระ แตละปจะมีการกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยูกับการพยากรณการบานของ
ดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตละป ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)

ทานเดินทางสู สวนสนุกล็อตเตเวิลด เปนหนึง่ ในสวนสนุกทีด
่ งั ที่สุดของเกาหลี ซึง่ มี
อาคารสวนสนุกในรมที่มขี นาดใหญที่สุดในโลกอยูด
 วย การมาเที่ยวเลนที่นี่จงึ สามารถ
ทําไดทั้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศกันเลย ตัง้ อยูใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิง
และการชมวิวทิวทัศน ภายในมีเครื่องเลนที่นาตื่นเตน ลานไอซสเก็ต ทะเลสาบ พิพธิ
ภัณทหมูบานโบราณเกาหลี
สวนสนุกลอตเตเวิลด
 แบงออกเปนโซนใหญๆได 2 โซน ไดแก“ธีมผจญภัย
(Adventure)”ที่เปนสวนสนุกในรมที่ใหญทส
ี่ ุดในโลกและ“เกาะเวทมนต(Magic

Island)”เปนสวนสนุกกลางแจง ตั้งอยูด
 านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทัง้ ยังมี
รานจําหนายของที่ระลึก รานอาหารนานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีก
มากมาย โดยในสวนของอาคารสวนสนุกโซนในรมนั้น ไดรบ
ั การออกแบบและตกแตงมา
อยางดี โครงสรางภายในใชหลังคาเปนกระจกทั้งหมด ทําใหถงึ แมจะอยูในรมแตก็ได
บรรยากาศแบบกลางแจงรวมดวย เครือ
่ งเลนที่นาสนใจ ไดแก Gyro Drop(ดรอปทาว
เวอร) สูง 70 เมตร, เครื่องเลนที่เสมือนอยูในพายุทอรนาโด, Flume Ride เรือยาว
โตคลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกวงถึง 75 องศา เปนตน หลังจากที่สนุกสนานไปกับ
เครื่องเลน ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ”
นําทานชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480
เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล ทาสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถงึ เขาพูกก
ั ซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท **

นําทานชม ถนนซากุระแหงกรุงโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ทีม
่ ต
ี นซากุระกวา
1,400 ตนในบริเวณนี้ เรียงรายเปนทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบาน
ในชวง สัปดาหที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกป ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตนทุกป อิสระ
ใหทานสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเปนที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก
(เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่สวนสาธารณะยออิโด แตละปจะมีการกําหนดวัน
เทศกาลขึ้นอยูก
 ับการพยากรณการบานของดอกซากุระซึง่ อาจจะมีกําหนดการ

คลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตละป ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ
ตามความเหมาะสม)

คํ่า
ที่พก
ั

วันที่ 4
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี้” (หมูยางเกาหลี)
พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา
พระราชวังชังกย็อง – ศูนยโสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – Duty
Free
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู พระราชวังชังกย็อง นับวาเปนพระราชวังทีต
่ ิดอันดับ 1 ใน 5
พระราชวังที่สําคัญที่สด
ุ ในเกาหลี เนื่องจากเปนที่ประทับในชวงปลายรัชสมัยของ
กษัตริยเกาหลีถึง 10 รัชกาล มีความงดงามตามแบบสถาปตยกรรมเกาหลีแท ตั้งอยู
บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต เดิมทีนั้นไดสรางขึ้นเพือ
่ เปนพระราชวังฤดู
รอนกษัตริยในราชวงศโครยอ จึงทําใหมีบริเวณกวางขวาง หอมลอมไปดวยสวนขนาด
ใหญและพิพิธภัณฑทม
ี่ ค
ี วามงดงามเปนอยางยิ่ง

นําทานสู ศูนยโสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมทีม
่ อ
ี ายุ 6 ป ซึง่ ถือวาเปน
โสมทีม
่ ค
ี ุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวต
ิ ของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมทีม
่ ค
ี ุณภาพดีที่
ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญทท
ี่ าน

กลางวัน

คํ่า
ที่พก
ั

วันที่ 5
เชา

รักและนับถือ
จากนั้นนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครือ
่ งสําอางชือ
่ ดังของเกาหลี เชน
Rojukiss, Missha
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไกตุนโสม)
ชอปปง ﻥเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่น
ลาสุดของเกาหลีไดที่นโี่ ดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา
เครื่องประดับ ทัง้ แบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจาก
แบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เครือ
่ งสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรานกาแฟ รานอาหาร
ตางๆ ทานสามารถลิม
้ ลองไอศกรีม 2,000วอนที่สูงเกือบฟุตไดที่นี้ และKRISPY
KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย

นําทาน ชอปปﻥงสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากนั้นใหทาน ชอปปﻥงตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิง่ เปน
แหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop,
Missha เปนตน
อิสระอาหารคํ่า 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอส
ิ ระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)
พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา
ศูนยสมุนไพรเกาหลี – ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอปปง ﻥถนนฮง
แด – ฮุนไดเอาทเลท – ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู
ของเกาหลี ที่นาํ มาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย
จากนั้นนําทานชม ศูนยนาํ้ มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี
ซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยี

กลางวัน

พรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง
ได 1 แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํ้ามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเปนนํา้ มันสน
นําทานสู STAR PARK ตัง้ อยูบ
 ริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ
ของเกาหลีมีจด
ั การแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนนั้น
เปนพรมแดงใหทก
ุ ทานไดสม
ั ผัสประสบการณ เฉกเชน นักแสดงชั้นนําของประเทศ
เกาหลีใต LED MASK ZONE ซึง่ จัดเปนสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ STAR
PARK และทุกทานสามารถชม สวนจัดแสดงที่นาสนใจอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดัก” (ไกอบซีอิ๊ววุนเสน)
นําทาน ชอปปง ﻥถนนฮงแด แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เปนยานชอปปﻥง
บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย
เปนอีกเสนหนึง่ ทีม
่ ีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา นกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอ
รี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นา สนใจในหมูว ัยรุน
อายุ 20-30 ปทน
ี่ ิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ยงั ไมแพงอีก
ดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตัง้ แตชว งบายเปนตนไป

จากนั้นนําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึง่ ทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี
ประวัตค
ิ วามเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มต
ี อสาหราย พิเศษ....ใหทานได
ถายรูปเปนทีร่ ะลึกในชุดฮันบก พรอมใหทานทํา คิมบับ หรือขาวหอสาหรายเกาหลี
ดวยตนเองอีกดวย
นําทานเดินทางสู ฮุนไดเอาทเลท แหลงชอปปﻥงสินคาทีร่ วบรวมแบรนดดัง ที่เต็มไป
ดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานไดชอ
 ปปﻥงอยางจุใจ
นําทานชอปปง ﻥที่ ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซือ
้ หาเปนของ
ฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กงึ่ สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและ
ของที่ระลึกตางๆ

นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน
19.30 น. นําทานลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนา แอรไลน เที่ยวบินที่ OZ741
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ
ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
พักกับผูใหญ
1 ทาน ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
พักกับผูใหญ
2 ทาน ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
พักกับผูใหญ
2 ทาน ทานละ

วันที่ 01-05 เม.ย. 63
วันที่ 02-06 เม.ย. 63
(วันจักรี)
วันที่ 03-07 เม.ย. 63
(วันจักรี)

17,900.-

17,900.-

17,900.-

19,900.-

19,900.-

19,900.-

วันที่ 08-12 เม.ย. 63
วันที่ 09-13 เม.ย. 63
(วันสงกรานต)
วันที่ 10-14 เม.ย. 63
(วันสงกรานต)
วันที่ 11-15 เม.ย. 63
(วันสงกรานต)
วันที่ 12-16 เม.ย. 63
(วันสงกรานต)

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

17,900.-

6,900.-

6,900.-

19,900.-

19,900.-

6,900.-

6,900.-

19,900.-

19,900.-

19,900.-

6,900.-

6,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

6,900.-

6,900.-

22,900.-

22,900.-

22,900.-

22,900.-

6,900.-

6,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,900.-

6,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,900.-

6,900.-

23,900.-

23,900.-

23,900.-

23,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 15-19 เม.ย. 63

17,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 16-20 เม.ย. 63

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 22-26 เม.ย. 63

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 23-27 เม.ย. 63

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค 63
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค 63
(วันแรงงานแหงชาติ)

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

6,900.-

6,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

6,900.-

6,900.-

วันที่ 01-05 พ.ค 63

19.900.-

19.900.-

19.900.-

19.900.-

6,900.-

6,900.-

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/
ทริป หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ) **เด็กเก็บเทาผูใหญ**

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และทีป
่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธไมคน
ื คาใชจายไมวา กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อัน
เกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุด
งาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
4. กรณีทค
ี่ ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการ
เดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ ขอแลว
**สําคัญ!! บริษท
ั ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลก
ู คาเดิน
ทางเขาประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ ไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกบ
ั การพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป
 ) รวมภาษี สนามบินและ
ภาษีนํ้ามันไวเรียบรอยแลว
2. คาทีพ
่ ัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน
3. คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชาํ นาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวต
ิ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6. คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ
200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. สัมภาระนํา้ หนักไมเกินทานละ 23 กก.
8. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คานํา้ หนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23
กิโลกรัม
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทผ
ี่ ูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ
ประเทศที่ทต
ี่ อ
 งทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่น
วีซาทานละ 1,750บาท สําหรับผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทํา
เรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสาร
ยื่นวีซา
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดย
โอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ทด
ี่ ูแลเสนทาง ที่นงั่
จะยืนยันเมือ
่ ไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
2.
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอ
 ยกวา
6 เดือน
3.
หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยู
ตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
4.
หากในคณะของทานมีผต
ู อ
 งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair),
เด็ก, ผูสงู อายุ, มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา
4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

การชําระคาทัวรสว นที่เหลือทางบริษท
ั ฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจา ยในสวนของคาที่พก
ั และตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผูโ ดยสารที่ไมไดถอ
ื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวี
ซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจา ย 80% ของราคาทัวร ตอ
ทาน
4.
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด 100% ของ
ราคาทัวร
5.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้ จาก
ประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมก
ี ารคืนเงินทัง้ หมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นใน
กรณีเจ็บปวย จนไม
สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทฯ จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทงั้ นี้ทานจะตองเสีย
คาใชจา ยที่ไมสามารถเรียก
คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ทานละ 10,000 บาทและ
คาใชจา ยอื่นๆ
6.
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ
 งการันตีมด
ั จํากับ
สายการบินหรือคามัดจํา
ที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ
ไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือคา
ทัวรทงั้ หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ

เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษท
ั ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคา
เดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูก
 ับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
8.
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
9.
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา
มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสด
ุ วิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ ละจะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการทีท
่ านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่
หลังจากไดสํารองที่นงั่ บนเครือ
่ ง และโรงแรมทีพ
่ ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ
้ าจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ
่ งบินตามสถานการณ
ดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมส
ี ท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 อ
ี ํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี าร
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทงั้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ
เจาหนาทีข
่ องบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ สิน
้
บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับ
เฉพาะผูม
 ีจด
ุ ประสงคการเดินทางเพือ
่ ทองเที่ยวเกาหลีเทานั้น
เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงือ
่ นไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทงั้ หมดนีแ้ ลว
โรงแรมที่พก
ั ในประเทศเกาหลีมม
ี าตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของ
ที่พักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พก
ั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวน
ใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทา นมีความ
ประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูก
 ับขอจํากัดของหองพักและการวาง
รูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึง่ มีความแตกตางกันอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต
่ องการ

15.
16.

17.

18.

19.

โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากประเทศเกาหลีอยูใน
แถบที่มอ
ี ุณหภูมต
ิ ํ่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษท
ั จะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบต
ั ิเหตุตา งๆ ใดๆทัง้ สิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทาน
ตองการแยกตัวออกจากกรุป
 ทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง โดยไมลงรานศูนย
โสม, ศูนยสมุนไพร, รานนํ้ามันสน, ศูนยเครือ
่ งสําอาง และรานพลอย
อะเมทิส ทางบริษท
ั จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 USD ตอทาน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยว
เปนหมูค
 ณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตอ
 งการตัดกรุปเหมาโปรด
สอบถามทางบริษท
ั อีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ
พระสงฆ เก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 4,000 บาท
ในระหวางทองเที่ยวจะมีชา งภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไม
สนใจก็ไมตองซื้อทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับความพึงพอใจของทาน ทางบริษท
ั ทัวรไมมี
การบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทาง
ไดรับทราบ
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจา ย
ใดๆทัง้ สิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูป
 ระเทศเกาหลีและพิธก
ี ารเขาเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี
จะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวทีม
่ าทองเทีย
่ วโดยสุจริตเทานั้นทีผ
่ านเขาเมืองได
และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึง่ สมควรที่นาํ ติดตัวไปแสดง
ดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี
เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจด
ั คณะ

2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนํา
เงินสดติดตัวไปดวย
ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน
สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม
มีบต
ั รเครดิตคารด) หากมีบต
ั รเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express,
Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง
ใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตร
นักศึกษาและควรเดินทาง
กับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา นา อา ทีม
่ ีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูก
 ับพาสปอรต
ใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

