เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
เดินทาง เมษายน 2563
ชมดอกซากุระ | หมูบ่ ้ านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์ | สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์
Wolmi Theme Park | พระราชวังชังกย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์
ราคาแนะนาเริ่ มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.

17,900.-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (OZ742 01.00-09.15)
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบ่ ้ านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด
พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – Duty Free
ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้ อ ปปิ ง้ ถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์ เลท – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – อินชอน
(สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (OZ741 19.30-23.10)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15)
22.00 น.

คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ K (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินเอเชียน่า
แอร์ ไลน์ ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และหัวหน้ าทัวร์ พร้ อมอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้ กบั ทุกท่าน

อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่ าทาวส์ – Wolmi
วันที่ 2
Theme Park – Wolmi Sea Train
01.00 น.

09.15 น.

นาท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่ อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ อง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นงั่ เป็ น
แบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
อัตราค่าบริการเพิม่ เติมได้ **
เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ตกแต่งประดับประดา และมีการวาดสีสนั ให้ หมูบ่ ้ านแสนจะธรรมดาแห่งนี ้
กลายเป็ นหมูบ่ ้ านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่ อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7 หนูน้อยหมวกแดง ปี เตอร์ แพน
อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกันอยู่ในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้

จากนันน
้ าท่านชม ไชน่ าทาวส์ เป็ นสถานที่ซึ่งใช้ ในการถ่ายทาเรื่ อง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็ นฉากที่พระเอกของเรื่ อง
(Seven) ทาหน้ าที่เป็ นพนักงานส่งบะหมี่ บริ เวณไชน่าทาวน์นี ้มีขึ ้นหลังจากที่ได้ ทาการเปิ ดสถานกงศุลจีนขึ ้นในปี ค.ศ.1884
ระหว่างศตวรรษที่ 1940 ถือเป็ นย่านเศรษฐกิจซื ้อขายผ้ าไหม ยาจีน และเครื่ องแต่งกายสไตล์จีนหนาแน่นไปด้ วยผู้คนที่อาศัย
อยู่มากกว่าหมื่นคน และเต็มไปด้ วยภัตตาคารอาหารจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลาย่ างเกาหลี”
นาท่านเดินทางสู่ Wolmi Theme Park หรื อ สวนสนุ กวอลมิ สวนสนุกชื่อดังตังอยู
้ ่บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เป็ น
สวนสนุกที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเล มีชิงช้ าสวรรค์สงู ตระหง่านเป็ นไฮไลท์ เพราะสามารถขึ ้นไปชมวิวมุมสูงได้ ด้วย สวนสนุกวอลมิมี
เครื่ องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้ นที่เครื่ องเล่นที่ สร้ างความหวาดเสียว เช่น เครื่ องทิง้ ตัวที่ความสูง 70 เมตร Hyper
Shoot Drop เรื อไวกิ ้ง และชิงช้ าสวรรค์สงู 115 เมตร โดยจะยังมีสวนสนุกในอาคาร ที่รวมเครื่ องเล่นสาหรับเด็กอีกหลายเครื่ อง
รวมทังโรงภาพยนตร์
้
4D ด้ วย *** ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น ***

นอกจากเครื่ องเล่นต่างๆที่สวนสนุกแล้ วยังมี Wolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟ้านัง่ แบบช้ าๆชมวิวทะเลและสวนสนุกมุมสูงได้
ด้ วย เรื่ มที่สถานี Jung-gu ผ่านทังหมด
้
4 สถานีระยะทางทังหมด
้
6.1 กิโล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู “บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง” พิเศษ ท่ านอาหารบน Rooftop เต็มอิ่มกับบรรยากาศริม
ทะเล

ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

พักที่ BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ – โซลทาวเวอร์
– สวนสาธารณะยออีโด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ทะเลสาบซอกชน เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ ของกรุ งโซลที่ ถูก แบ่งเป็ น 2 ฝั่ งด้ วยถนนคนเดินตรงกลาง มี
สวนสาธารณะล้ อมรอบทะเลสาบสาหรับชาวเมืองได้ มาพักผ่อนและออกกาลังกาย รวมทัง้ เป็ นจุดชมดอกพอทกวกหรื อดอก
ซากุระ **อิสระให้ ท่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองข้ างทาง** (เนื่ องจากเทศกาลชมซากุระ แต่ ละปี จะมี
การกาหนดวันเทศกาลขึน้ อยู่กับการพยากรณ์ การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกาหนดการคลาดเคลื่อนตาม
สภาวะอากาศในแต่ ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)

ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ เป็ นหนึ่งในสวนสนุกที่ดงั ที่สดุ ของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทาได้ ทงปี
ั ้ โดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่ องเล่นที่น่าตื่นเต้ น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพธิ ภัณท์หมูบ่ ้ านโบราณเกาหลี
สวนสนุกลอตเต้ เวิล์ดแบ่งออกเป็ นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้ แก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลกและ“เกาะเวทมนต์ (Magic Island)”เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ ง ตังอยู
้ ่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทัง้ ยังมีร้าน
จาหน่ายของที่ระลึก ร้ านอาหารนานาชาติ และสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนใน
ร่มนัน้ ได้ รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้ างภายในใช้ หลังคาเป็ นกระจกทังหมด
้
ทาให้ ถึงแม้ จะอยู่ในร่ มแต่ก็ได้
บรรยากาศแบบกลางแจ้ งร่วมด้ วย เครื่ องเล่นที่น่าสนใจ ได้ แก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร์ ) สูง 70 เมตร, เครื่ องเล่นที่เสมือน
อยู่ในพายุทอร์ นาโด, Flume Ride เรื อยาวโต้ คลื่นสูง และเรื อโจรสลัดสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็ นต้ น หลังจากที่สนุกสนานไป
กับเครื่ องเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ”
นาท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่าสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได้ รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ ถึงเขาพูกักซัน และถ้ าหันไปยังทิศตรง
ข้ าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ ้นลิฟท์ **

นาท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรื อ สวนสาธารณะยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้ นในบริเวณนี ้ เรี ยงรายเป็ นทางยาว
ไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่ มผลิดอกบานในช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้ นทุกปี
อิสระให้ ท่านสัมผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่
สวนสาธารณะยออิโด แต่ ละปี จะมีการกาหนดวันเทศกาลขึน้ อยู่กับการพยากรณ์ การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะ
มี ก าหนดการคลาดเคลื่ อ นตามสภาวะอากาศในแต่ ล ะปี ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ยนรายการตามความ
เหมาะสม)

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี)
พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

พระราชวั ง ชั ง กย็ อ ง – ศู น ย์ โ สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมี ย งดง –
วันที่ 4
Duty Free
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชังกย็อง นับว่าเป็ นพระราชวังที่ตดิ อันดับ 1 ใน 5 พระราชวังที่สาคัญที่สดุ ในเกาหลี เนื่องจาก
เป็ นที่ประทับในช่วงปลายรัชสมัยของกษัตริ ย์เกาหลีถึง 10 รัชกาล มีความงดงามตามแบบสถาปั ตยกรรมเกาหลีแท้ ตังอยู
้ ่
บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้ เดิมทีนนได้
ั ้ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นพระราชวังฤดูร้อนกษัตริย์ในราชวงศ์โครยอ จึงทาให้
มีบริเวณกว้ างขวาง ห้ อมล้ อมไปด้ วยสวนขนาดใหญ่และพิพธิ ภัณฑ์ที่มีความงดงามเป็ นอย่างยิ่ง

นาท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิต
ของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุงร่างกาย หรื อฝากญาติ
ผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนันน
้ าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสาอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ ต๋ นุ โสม)
ช้ อปปิ ง้ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้ าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ ที่นี่โดยเฉพาะสินค้ า
วัยรุ่นเช่น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ าจากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ อ งสาอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ ้มลองไอศกรี ม 2,000วอนที่สงู เกือบฟุตได้ ที่นี ้ และKRISPY KREMEโดนัท
ที่สดุ แสนอร่อย

นาท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนันให้
้ ท่าน ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่ น
ย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งรวมเครื่ องสาอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha
เป็ นต้ น

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

อิสระอาหารค่า 1 มือ้ (ให้ ทุกท่ านได้ อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย)
พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้ อปปิ ้ งถนนฮง
แด – ฮุ น ไดเอาท์ เ ลท – ซุ ป เปอร์ มาร์ เก็ ต – อิ น ชอน (สนามบิ น อิ น ชอน) –
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ที่นามาแปรรูปเป็ นรู ปแบบ
ต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุงร่างกาย
จากนันน
้ าท่านชม ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดง ภูมปิ ระเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้ องใช้ ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน ้ามันสน
นาท่านสู่ STAR PARK ตังอยู
้ ่บริ เวณ MBC World บริ ษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายส่วน
เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในส่วนนัน้ เป็ นพรมแดงให้ ทุกท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์ เฉกเช่น นักแสดงชันน
้ าของประเทศ
เกาหลีใต้ LED MASK ZONE ซึ่งจัดเป็ นส่วนจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจัด
แสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “จิมดัก” (ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น)
นาท่าน ช้ อปปิ ้ งถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ บริ เวณด้ านหน้ าของมหาวิทยาลัยฮ
งอิก จึงเป็ นศูนย์ รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอี กเส้ นหนึ่งที่ มีบรรยากาศโรแมนติก อี กทัง้ ยังมีร้านกาแฟที่ เป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้ านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ 20-30 ปี ที่
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้ าและร้ านอาหารต่างๆ ก็ยงั ไม่แพงอีกด้ วย ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตังแต่
้ ช่วงบ่ายเป็ นต้ นไป

จากนันน
้ าท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย ซึ่งท่านจะได้ เรี ยนรู้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลีประวัตคิ วามเป็ นมาและความผูกผัน
ที่ชาวเกาหลีที่มีตอ่ สาหร่าย พิเศษ....ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้ อมให้ ท่านทา คิมบับ หรื อข้ าวห่อ
สาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาท์ เลท แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่รวบรวมแบรนด์ดงั ที่เต็มไปด้ วยร้ านแฟชัน่ กว่า 200 ร้ าน ให้ ท่านได้ ช้
อปปิ ง้ อย่างจุใจ

19.30 น.
23.10 น.

นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสนิ ค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
นาท่านลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ741 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 01-05 เม.ย. 63
วันที่ 02-06 เม.ย. 63
(วันจักรี)
วันที่ 03-07 เม.ย. 63
(วันจักรี)
วันที่ 08-12 เม.ย. 63
วันที่ 09-13 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์ )
วันที่ 10-14 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์ )
วันที่ 11-15 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์ )
วันที่ 12-16 เม.ย. 63
(วันสงกรานต์ )
วันที่ 15-19 เม.ย. 63
วันที่ 16-20 เม.ย. 63
วันที่ 22-26 เม.ย. 63
วันที่ 23-27 เม.ย. 63
วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค 63
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค 63
(วันแรงงานแห่ งชาติ)
วันที่ 01-05 พ.ค 63
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17,900.-

17,900.-

17,900.-

6,900.-

6,900.-

19,900.-

19,900.-

19,900.-

19,900.-
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6,900.-

19,900.-

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.-

17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

6,900.-

6,900.-

19.900.-

19.900.-

19.900.-

19.900.-

6,900.-

6,900.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่ านละ 1,800 บาท/ท่ าน/ทริ ป
หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริ การ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีท่ ีกองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิน้

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ า
เมื องของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมื อ งรวมทังในกรณี
้
ที่ ท่านจะใช้ ห นังสือ เดิ น ทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อ นไขของ
หมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
**สำคัญ!! บริ ษัท ทำธุรกิ จเพือ่ กำรท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดิ นทำงเข้ำประเทศเกำหลี
โดยผิ ดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมื อ ง ทัง้ ไทยและเกำหลี ขึ้ นอยู่กับกำร
พิ จำรณำของเจ้ำหน้ำที ่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมื องด้วยตัวของท่ำนเอง ทำง
มัคคุเทศก์ ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้น**

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )

3.

คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าบัตรโดยสารชันทั
้ ศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามันไว้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว
ค่าที่พกั 3 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
หัวหน้ าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกั น อุ บัติ เ หตุ ว งเงิ น ท่ า นละ 200,000 บาท เสี ย ชี วิ ต 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.

สัมภาระน ้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

5.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้ น
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม
วีซา่ เข้ าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อ ประเทศที่ที่ต้องทา
วีซา่ เข้ าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ท่านละ 1,750บาท สาหรับผู้ที่ถือ
หนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อน
การส่งเอกสารยื่นวีซา่
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริ ป

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชีและส่ง
หลักฐานการ โอนเงินให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลเส้ นทาง ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมี ผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี โรค
ประจาตัวหรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

กำรชำระค่ำทัวร์ ส่วนที ่เหลื อทำงบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็ บก่อนเดิ นทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันท่ำนควรจัดเตรี ยมค่ำ
ทัวร์ ให้เรี ยบร้อยก่อนกำหนดเนือ่ งจำกทำงบริ ษัทต้องสำรองค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำทีพ่ กั และตัว๋ เครื ่องบิ น
มิ ฉะนัน้ จะถือว่ำท่ำนยกเลิ กกำรเดิ นทำงโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.

6.

สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า
ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั ้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทังจากประเทศไทยและประเทศ
้
สาธารณรั ฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทังหมดไม่
้
ว่า กรณี ใ ดๆทังสิ
้ ้นในกรณี เจ็ บป่ วย จนไม่
สามารถเดินทางได้ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการ
เลือ่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยก
คืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล ที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศและไม่อ าจขอคืนเงิ น ได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่า
ทัวร์ ทงหมดไม่
ั้
วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ

7.

8.

9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
**ส ำคัญ !! บริ ษั ท ท ำธุ ร กิ จ เพื ่อ กำรท่ อ งเที ่ย วเท่ ำนัน้ ไม่ ส นับ สนุน ให้ลู ก ค้ำ เดิ น ทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใต้โดยผิ ดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมื อง ทัง้ ไทยและ
เกำหลี ใต้ ขึ้นอยู่กบั กำรพิ จำรณำของเจ้ำหน้ำที ่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคน
เข้ำเมื องด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงมัคคุเทศก์ ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้น**
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ
เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอม
ให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ ้น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้ า
เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนินโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัด บริ การทัว ร์ อื่ นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืนเงิน ให้ ส าหรั บ
ค่าบริ การนันๆ
้

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
ฯ ก่ อนทุกครัง้ มิเช่ นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
บริ ษัทของสงวนสิทธ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใด ๆทังสิ
้ ้นบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิ ง ตาม
การจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กับข้ อ จากัดของห้ องพักและการวางรู ปแบบของห้ อ งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่ มีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียง
ได้ ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอ ยู่ใ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่าเครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายสูญหายล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทังสิ
้ ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้นและถ้ าท่ านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื่อท่ องเที่ยวเอง โดยไม่ ลง
ร้ านศู น ย์ โ สม, ศู น ย์ ส มุ น ไพร, ร้ านน า้ มั น สน, ศู น ย์ เ ครื่ อ งส าอาง และร้ านพลอย
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300 USD
ต่ อท่ าน

17. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี ้เฉพาะนักท่อ งเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ
Join Tour เท่า นัน้ กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษัท อี ก ครั ง้ หากเป็ น
นักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมี ช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดท้ ายของการเดินทางช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ต้องซื ้อทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่า น
ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื ้อแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ เุ ดินทาง
ได้ รับทราบ
19. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อ นทุก
ครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริ ตเท่านันที
้ ่ผา่ นเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทางานประจ าของนักท่อ งเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้ วย เช่น บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริ ษัทผู้จดั คณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้ วย
ประมาณ 300 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่
มี บัต รเครดิ ต คาร์ ด ) หากมี บัต รเครดิ ต ต่า งประเทศ เช่ น Visa Card, American Express,
Dinners Club หรื อ Master Card ต้ องนาติดตัวไปด้ วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทาง
กับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้ า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนาติดตัวไปด้ วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ

