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เกาหลีBEAUTY CHERRY BLOSSOM6วัน 3คืน 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 21,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG658 23.10-06.35) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) –ANYANG ART PARK– อทุยานแหง่ชาติซอรคัซาน-วดัชินฮนัซา 
วนัท่ี 3.   ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี ่–สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์สวนสาธารณะยางแจชอน 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัเคียงบก–พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นเกาหลี–ศนูยโ์สม–ศนูยส์มนุไพรเกาหล–ี COSMETIC SHOP–หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก– 
 โซลทาวเวอร–์DUTY FREE–ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5. สวนสาธารณะยออีโด – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ท าคิมบบั– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง– ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด– ฮนุไดเอาทเ์ลท– ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต– 

อินชอน (สนามบินอินชอน)(TG655  21.25-01.20) 
วนัท่ี6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG658 23.10-06.35) 

20.00น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิผูโ้ดยสารขาออกชัน้4ประต2ู เคานเ์ตอรC์ (เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บินไทย)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทและหัวหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10น. น าท่านสู่สาธารณรฐัเกาหลีใต้โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ีTG658(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่ง
เป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่างหากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีนั่งจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม
สามารถสอบถามอตัราคา่บริการเพิ่มเตมิได*้* 

วันที2่ 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – ANYANG ART PARK – อุทยานแห่งชาติ
ซอรัคซาน - วัดชินฮันซา 

06.35น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนสาธารณรฐัเกาหลีเวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

 น าท่านชม  Anyang Art Park สวนศิลปะสดุฮิป อิสระใหท้า่นเย่ียมชมพรอ้มเช็คอินจดุถ่ายภาพท่ีแตล่ะจดุ ท่ีมี
ลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวัทัง้หมด25จดุ กบังานศิลปะดีไซนส์วยแปลกตาฝีมือของนกัออกแบบนานาประเทศ
ช่ือดงัอีกดว้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ”(หมูผัดซอสเกาหลี) 

 น าท่านสู่อุทยานแห่งชาตซิอรัคซานใชร้ะยะเวลาประมาณ3-4ช.ม.ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวอนังดงามท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัหรืออีกช่ือเรียกหนึ่งวา่สวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลีซึ่งจะผ่านเสน้ทางธรรมชาตท่ีิสวยงามลดั
เลาะผา่นไปตามหนา้ผาหบุเขาและล าธารน าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าCable Car(*ราคาขึน้กระเชา้ไฟฟ้าไมร่วมใน
ค่าทัวร)์ขึน้สู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติซอรัคซานซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่ง
ภาพวาดเกินบรรยาย(ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในกรณีท่ีสภาพอากาศไมเ่หมาะแก่การเขา้ชมขึน้อยู่กบัค  าสั่ง



GQ1ICN-TG008 / เกาหล ีBEAUTY VHERRY BLOSSOM    3 

ของเจา้หนา้ท่ีอทุยาน)จากนัน้น าทกุทา่นนมสัการพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ณวัดชินฮันซาเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเองและครอบครวัหลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถลา้งมือ ลา้งหนา้ดว้ย
น า้มนตไ์ด ้

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารเมนู“ชาบู ชาบู” 
ทีพั่ก พักที่SORAK LAKE OCEAN RESORTระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ฟารม์สตอวเ์บอรร่ี์– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์ สวนสาธารณะยางแจชอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ีท่ีฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมี

ลกูใหญ่และรสชาตหิวาน ทา่นสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“บุฟเฟ่ตบ์าบีคิว” 
 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของตัง้อยู่บนท าเลสวยกลางหุบเขาแบ่งออกเป็นหลายโซนไดแ้ก่
ส ว น สั ต ว์ , Global Fair, EuropianAdvanture, Magic Land, American Advantureแ ล ะ Everland 
Speedway และท่ีเดก็ๆไม่ควรพลาดคือดนิแดนแหง่เทพนิยายสวนส่ีฤดซูึ่งมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุท่ี์จะ
เปล่ียนไปตามฤดูกาลและการแสดงในแต่ละวันแบบไม่ซ  ้าพร้อมพาทัวรป่์าซาฟารีส่องโลกกว้างของ
สิงสาราสตัวโ์ดยเฉพาะไลเกอร ์(สิงโตผสมเสือ) แฝดคูแ่รกของโลกและสมัผสัความนา่รกัของเจา้หมีท่ีสามารถ
ส่ือสารกับคนขบัรถไดอ้ย่างน่าทึ่งอีกทัง้ยงัสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่นสเปซทวัรร์ถไฟเหาะ
และหนอนสะบดัชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบONE DAY TICKET เล่นไดท้กุเครื่องเล่นไม่จ  ากัดรอบเลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของท่ี
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ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
 

 
 จากนัน้น าท่านชมสวนสาธารณะยางแจชอน เป็นสวนสาธารณะท่ียาวตลอดทางของแม่น า้ประมาณ 16 

กิโลเมตร โดยมีทัง้เสน้ทางป่ันจกัรยานและทางเดินตลอดทาง รวมทัง้แนวตน้ไมใ้หญ่ท่ีเม่ือตกค ่าจะมีไฟจาก
ถนนส่องเขา้ไปท่ีตน้ไม ้ท าใหเ้ป็นบรรยากาศโรแมนติคท่ีหลายๆคู่รกัจากโซลนิยมมาเดินเล่นหรือออกเดทกัน
ท่ีน่ี นอกจากนี ้เม่ือถึงฤดใูบไมผ้ลิ ท่ีน่ียงัมีโซนท่ีมีตน้พอทกวกหรือซากุระเกาหลีบานอยู่ริมน า้เป็นระยะทาง
ยาวจนเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระท่ีสวยงามของกรุงโซลดว้ย**อิสระใหท้่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับ
ซากุระสองขา้งทาง**(เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระ แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการ
พยากรณก์ารบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารเมนู“โอซัมบุลโกกิ” 
ทีพั่ก พักทีI่NTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่4 
พระราชวังเคียงบก– พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี– ศูนย์โสม– ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี– COSMETIC SHOP – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– โซลทาว
เวอร–์ DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมพระราชวังเคียงบกพระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอนสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและปกครอง
เกาหลีของญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคารรฐัสภาขนาดยกัษข์ึน้คั่นเพ่ือตอ้งการแสดงนยัเดน่ชดัว่าตอ้งการตดัความผกูพนั
ระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลงันีไ้ดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่ นใน
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เขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูเป็นอาคารสองชัน้ตวัพระต าหนกัถกูสรา้งใหย่ื้นออกไปกลางสระน า้ท่ี
เตม็ไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดังานเลีย้งพระราชทาน 
**พเิศษให้ท่านถ่ายรูปสวมชุดประจ าชาตเิกาหลีชุดฮันบกณพระราชวัง 

 

 
 จากนัน้น าทา่นชม พิพธิภัณฑพ์ืน้บ้านเกาหลีสถานท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมและสิ่งประดษิฐ์รวมถึง

ประวตัิศาสตรก์ารใชชี้วิตประจ าวนัของชาวเกาหลีในอดีตผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รียนรูว้ิถีชีวิตของคนพืน้เมืองรวมไปถึง
วิถีเกษตรตลอดจนความเช่ือทางวฒันธรรมของเกาหลีพิพิธภณัฑพื์น้บา้นเกาหลีจะตัง้อยูใ่นพระราชวงัเคียงบก
กงุภายในพิพิธภณัฑก็์จะรวบรวมเรื่องราวก่อนประวตัศิาสตรจ์นถึงยคุสดุทา้ยของราชวงศโ์ซซอนมาจดัแสดงไว้
ใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรูแ้ละศกึษากนัโดยจะมีการจดัแสดงในหอ้งนิทรรศกาล 3 หอ้งและหอ้งจดันิทรรศการพิเศษ
อีก 2 หอ้งมีรา้นขายของท่ีระลกึหอ้งสมดุรา้นอาหารสิ่งอ านวยความสะดวกไวค้อยบรกิาร 

 

 
 น าท่านสู่ศูนยโ์สมซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ6 ปีซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุชม

วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่าเพ่ือน าไป
บ ารุงรา่งกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ท่ีทา่นรกัและนบัถือ 

 น าท่านชมศูนยส์มุนไพรเกาหลีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลีท่ีน ามาแปรรูป
เป็นรูปแบบตา่งๆท่ีมีสรรพคณุรกัษาโรคและบ ารุงรา่งกาย 

 จากนัน้น าทา่นชมCOSMETIC SHOPศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของเกาหลีเชน่Rojukiss, Missha 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“ซัมเทกัง”(ไก่ตุ๋นโสม) 

 จากนัน้น าท่านสูห่มู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเกาหลีทา่มกลางตกึรามบา้นช่องท่ีทนัสมยั
ของกรุงโซลนัน้หมู่บา้นแห่งนีก็้ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่
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เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตรห์มู่บา้นบุกชอนฮนัอกถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก
แห่งหนึ่งท่ีเม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยือนแลว้จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อนภายใน
หมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100หลัง (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดิมของเกาหลีเรียกว่าฮันอก
(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมัยโชซอนในปัจจุบนันี ้หมู่บา้นฮันอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็น
ศนูยว์ฒันธรรมเกสตเ์ฮา้สร์า้นอาหารและโรงน า้ชาเปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสมัผสัและเรียนรู้
วฒันธรรมเกาหลีแบบดัง้เดิมและอีกหนึ่งสิ่งท่ีส  าคญัก็คือหมู่บา้นนีเ้ป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักันจริงๆ
ภายในบา้น 

 

 
 น าทา่นชมโซลทาวเวอร1์ ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่า

สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพู
กกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลิฟท ์** 

 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้งDUTY FREEต่อจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดงหรือสยามส

แควรเ์กาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุน่เช่นเสือ้ผา้
รองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับทั้งแบรนดเ์นมเช่นEVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์
เก า ห ลี โด ย เฉ พ า ะ เค รื่ อ ง ส า อ า ง เช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟรา้นอาหารต่างๆท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม  2,000วอนท่ีสูง
เกือบฟตุไดท่ี้นีแ้ละKRISPY KREMEโดนทัท่ีสดุแสนอรอ่ย 
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ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักทีI่NTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
สวนสาธารณะยออีโด– พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ท าคิมบับ– ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง– 
ช้อปป้ิงถนนฮงแด– ฮุนไดเอาทเ์ลท– ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต– อินชอน (สนามบินอิน
ชอน)(TG655 : 21.25-01.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมถนนซากรุะแห่งกรุงโซลหรือสวนสาธารณะยออิโดท่ีมีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนีเ้รียง

รายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตรและจะเริ่มผลิดอกบานในช่วงสปัดาหท่ี์ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปีซึ่ง
จะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้ทกุปีอิสระใหท้่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกซากรุะพรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศ
สดุโรแมนติก (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระทีส่วนสาธารณะยออิโดแต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาล
ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะ
อากาศในแต่ละปีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
 น าทา่นสู่พพิิธภัณฑส์าหร่ายซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความ

ผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหรา่ยพรอ้มใหท้า่นท าคมิบบัหรือขา้วห่อสาหรา่ยเกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย 
 จากนัน้น าท่านชมศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดง

จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น า้มนัสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสน
เข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น
น า้มนัสน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารด้วยเมนู“จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวยัรุน่ย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ

มหาวิทยาลยัฮงอิกจงึเป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนตกิ อีก
ทัง้ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ี
น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย 
ซึ่งจะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีรวบรวมแบรนดด์งั ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 

รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีสินคา้ตา่งๆมากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝากเชน่กิมจิบะหม่ีกึ่ง

ส าเรจ็รูปสาหรา่ยขนมขบเคีย้วลกูอมผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินอินชอน 

21.25น. น าทา่นลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบนิท่ีTG 655(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

01.20น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
  

อัตราค่าบริการ: เกาหลีBEAUTY CHERRY BLOSSOM 6วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
1ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

 
พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี02-07 เม.ย.63 
(วนัจักรี) 

21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 8,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 03-08 เม.ย. 63 
(วนัจักรี) 

21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 8,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 09-14 เม.ย. 63 27,999.- 27,999.- 27,999.- 27,999.- 8,999.- 5,000.- 
วนัท่ี 10-15 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.- 
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วนัท่ี 11-16 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.- 

วนัท่ี 12-17 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,999.- 5,000.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ)**เดก็เก็บเทา่ผูใ้หญ่** 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า6เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ
เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทางหากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 
ใดประเทศหนึ่ง 
2. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้5-7วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรท์างบรษิัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลีโดยผิดกฎหมำยและใน
ขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ไทยและเกำหลีขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่นัน้ลูกคำ้ทกุทำ่นตอ้งผ่ำน
กำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของทำ่นเองทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

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. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป– กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีสนามบนิและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ท่ีพกั3คืนหอ้งละ2-3ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ200,000บาทเสียชีวิต1,000,000บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - 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 า้หนกัไมเ่กินทา่นละ30กก. 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิคา่อาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการคา่ซกัรีดคา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด30กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดา้วหรือประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐั
เกาหลีใตค้า่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าทา่นละ1,750บาทส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกหรือ
Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม1,800บาท/ทา่น/ทริป 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ10,000 บาทภายใน 36ชั่วโมงหลังการจองโดยโอนเขา้บัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทางท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่6เดือน 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
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4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวัหรือไม่สะดวกใน
การเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่4-5ชั่วโมงติดตอ่กนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของทา่นเองเน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะหวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า15วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

เงือ่นไขการยกเลิก 
1.ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทยและทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าใหเ้ม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45วนัเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-14วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย80% ของราคาทวัรต์อ่ทา่น 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่1-7วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด100% ของราคาทวัร ์

5.ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดินทาง, ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใตไ้มมี่
การคืนเงินทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รบัรองทางบรษิัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียก 
คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ10,000บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่Extra Flight และCharter Flight  
จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
**ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเท่ำนัน้ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผิดกฎหมำยและ
ในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ไทยและเกำหลีใตขึ้น้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่นัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้ง
ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของทำ่นเองทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
8.เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือเดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
9.ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง18ปีและไม่ไดเ้ดินทางกบับิดามารดาตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง , 
การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว

เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ 

11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้บริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเ ท่ียว
เกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบนิและรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทยโดยโรงแรมท่ี

พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านัน้โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่าน
มีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึ่งมี
ความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัและไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะ
ไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
รอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่านทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายสญูหายล่าชา้หรือ
อบุตัเิหตตุา่งๆใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
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กรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเองโดยไม่ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอางและร้าน
พลอยอะเมทสิทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบJoin Tour เท่านัน้กรณี
ต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพระสงฆ์เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ4,000บาท 

18. ในระหว่างทอ่งเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและในวนัสดุทา้ยของ
การเดินทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่านทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคับใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้้
เดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ
จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองไดแ้ละพิจารณาจาก 
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียวซึ่งสมควรท่ีน าตดิตวัไปแสดงดว้ยเช่นบตัรพนกังานนามบตัรจดหมายการ
ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบริษัทผูจ้ดัคณะ 
2.หลกัฐานการเงินในระหวา่งการทอ่งเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย 
ประมาณ300เหรียญสหรฐัหรือประมาณ 300,000วอนส าหรบัการเดินทาง 2วนั (หากไมมี่บตัรเครดิตคารด์) หากมี
บตัรครดติตา่งประเทศเชน่ Visa Card, American Express,Dinners Club หรือMaster Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรือ
หลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 
3.ใบรบัรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครองเชน่บิดา
มารดาปา้นา้อาท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 
4.หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าตดิตวัไปดว้ย 
5.การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียวไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


