ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

KOREA
เกาหลี Funny April Snow Festival & Cherry Blossom
โดยสาย การบินไทย
5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เกาหลี Funny April Snow Festival & Cherry Blossom
- บินหรู และสบายกับสายการบินไทย
- April Snow Festival 2018 สนุกสนานกับหิมะสุดท้ายของปี
- แข่งขันเลื่อนหิมะ ลุ้นรับของรางวัล
- สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมความงดงามของเทศกาลดอกซากุระยออิโด
- สวมชุดฮันบก ณ หมู่บ้านบุกชนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลี
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่(TB)
านฮงแด
http://www.chinaprotour.com/
GT-ICN TG09 เกาหลี Funny April Snow Festival & Cherry Blossom 5วัน 3คืน
(TG)
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

2

อินชอน - ยงเพียงสกีรีสอร์ท - แข่งขันเลื่อนหิมะ ปาร์ตี้อาหารค่าํ +ชมโชว์

4

5

ชมวิวยอดเขา Dragon Peak สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล ชมน้ําพุเต้นระบําสะพานบันโพ
โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด๊อกกุง หมู่บ้านบุกชนฮันอก+สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม Cosmetic Shop - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี Duty Free - ตลาดเมียงดง
ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด - น้ํามันสนเข็มแดง พลอยอะเมทิส - ช้อปปิ้งย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

เครื่องโบอิ้ง 747-400
ที่นั่งแบบ 3-4-3
หรือ
เครื่องโบอิ้ง 777-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

Day 1
20.00 น.

โรงแรมที่พัก





-





Yongpyong Resort







Intercity Hotel 3*







Intercity Hotel 3*
หรือเทียบเท่า







1

3

เย็น

เสริฟ์อาหารร้อน
ทั้งขาไป-ขากลับ

หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า

-

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30
กก.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สาย การบินไทย เจ้าหน้าที่จาก
บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

Day 2
อินชอน - ยงเพียงสกีรีสอร์ท - แข่งขันเลื่อนหิมะ - ปาร์ตี้อาหารค่้า+ชมโชว์
06.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นําท่า นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรแล้ว จากนั้นท่านเดินทางสู่ ยงเพียงรีสอร์ท สถานที่จัดเทศกาล April Snow Festival 2018 เป็นเทศกาลที่
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จัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิดกับ หิม ะสุดท้ายของปี ที่ยงเพียงรีส อร์ทเพียงแห่ ง
เดียวในเกาหลีเท่านั้น รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานเล่นสกีที่ดีที่สุดในเกาหลี และเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี
2018 ให้ท่านได้เพลิดเพลินทิวทัศน์ สองฤดู คือ ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุลโกกิ”

บ่าย

เดินทางถึง ยงเพียงรีสอร์ท ลงทะเบียน “แข่งขันเลื่อนหิมะ” ผู้แข่งขั นลงทะเบียน และรับฟังกฏกติการการแข่งขัน
แจกเสื้อหมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแข่งขันนี้ ผู้ร่วมแข่งขันจะสนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณ์บนเลื่อนหิมะพร้อม
ของรางวัลรับทันทีแก่ผู้โชคดีบนลานหิมะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารค่ํา พร้อม ชมการแสดงพื้นเมืองเกาหลี จากนั้นชมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันเลื่อน
หิมะ สําหรับ ผู้ชนะและรอง รวม 3 ท่านในแต่ละประเภทพร้อมเหรียญ และ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์แจกของรางวัล
ต่างๆอีกมากมาย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Yongpyong Resort หรือเทียบเท่า

Day 3
ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้้าพุเต้นระบ้าสะพานบันโพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ขึ้นกอนโดล่าชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวทึ่สุดในเอเซีย
3.7 กม. ชมทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติ ของทะเลตะวันออก และ ภูเขา พัลวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอดเขาพัล
วางพร้อมภัตตาคาร และร้านกาแฟ ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “คาลบี้”

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้ว ยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความ
น่ารักของหมีที่ส ามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลั ง บานสะพรั่งอวดสีสันเต็ มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน
ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่ ,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่า งๆ ที่จัดตามตารางประจําวัน
ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของ
ที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบู ชาบู”
นําท่านชม น้้าพุเต้นร้าสะพานบันโพ หรือที่เรียกกันว่า สะพานสายรุ้ง น้ําพุที่จัดแสดงที่นี่จะเป็นน้ําพุที่เต้นรําไป
ประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ (อ่านแบบเกาหลี) หรือที่คนไทยอ่านว่าบันโพแห่งนี้เป็นหนึ่งในสะพาน
ข้ามแม่น้ําฮันแม่น้ําที่เป็นศูนย์กลางของโซลนั่นเองและยังถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน2008 ด้วยว่า
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เป็นสะพานน้ําพุที่ยาวที่สุดในโลกคือ 7.2 กิโลเมตรเริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี 2007 และทําการเปิด
แสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงทุกวันไม่มีวันหยุดจะมีงดการแสดงก็แค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
รอบการแสดงน้ําพุที่สะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาที)
- เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม
วันจันทร์-ศุกร์มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดมีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00
- กรกฎาคม-สิงหาคม
วันจันทร์-ศุกร์มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดมีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Intercity Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 4
โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด๊อกกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก+สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม Cosmetic Shop - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Duty Free - ตลาดเมียงดง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นลิฟท์ โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นํา
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน
และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง นําท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังลําดับ
ที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษัตริย์
หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว้ นําท่านสู่
หมู่บ้านบุ กชนฮันอก หมู่บ้ านดั้งเดิ มของเกาหลีที่มี ประวัติ ยาวนานที่เรียกว่ า ฮันอก หมู่บ้า นประกอบด้วยตรอกซอก
ซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่ มีอายุกว่า 600 ปีสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของ
หมู่บ้านได้แก่ Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of Chicken Art, บรรดาร้านค้ามากมายได้
ร้านอาหาร, ร้านชา เป็นต้น เพื่อเป็นการเรียนรู้และดื่มด่ํากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี พิเศษ...ให้ท่าน
ได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ้าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ซัมเกทัง”

บ่าย

นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม วงจร
ชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี
มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือ กชม สมุนไพรฮอตเกนามู ของเกาหลี ที่นํามาแปรรู ปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุ ง
ร่างกาย จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาด
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เมี ย งดง แหล่ ง รวมวั ย รุ่ น ย่ า นสยามสแควร์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น แหล่ ง รวมเครื่ อ งสํ า อางค์ ชื่ อ ดั ง อาทิ Etude,
Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต้น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Intercity Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 5
ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด - น้้ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ช้อปปิ้งย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่ มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นใน
บริเวณนี้ ซึ่งจะออกดอกสะพรั่ง เต็ม ต้นทุ กปีใ นช่ว งต้น เดือ นเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัด เทศกาลดอกซากุ ระ ใครที่
พลาดชมซากุ ร ะที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ท่ า นยัง มี โ อกาสที่ จ ะได้ สัม ผั สสี สัน แห่ง ดอกซากุ ร ะ ณ ถนนสา ยนี้ (ขึ้ น อยู่กั บ สภาพ
ภูมิอ ากาศ) จากนั้ นนํา ท่า นสู่ น้้ามั นสนเข็ มแดง เป็น การสกั ดจากใบสนเข็ม แดงบริ สุทธิ์ 100%

ซึ่ง สรรพคุณ ของ

น้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็
อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวีย นของเลือดได้ สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภู มิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุง ผิวพรรณให้
สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่
มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทําให้มี โชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับ
ชีวิต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์
เกาหลี”

บ่าย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแด ย่านมหาวิทยาลัยวัยรุ่นชื่อดัง จากนั้นนําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน เพื่ อ นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ กรุ ง เทพฯ โดยระหว่ า งทางนํ า ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ที่ ซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต ซึ่ ง มี สิ น ค้ า ต่ า งๆ
มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและ
ของที่ระลึกต่างๆ

21.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG657 หรือ TG635 / 17.30-22.50
(บริการอาหาร และ น้ําดื่มบนเครื่อง)

01.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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เกาหลี Funny April Snow Festival & Cherry Blossom โดยสายการบินไทย 5 วัน 3 คืน
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
11-15 เมษายน 2561

35,999

34,999

33,999

6,999

12-16 เมษายน 2561

35,999

34,999

33,999

6,999

13-17 เมษายน 2561

35,999

34,999

33,999

6,999

*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ท่านละ 35,000 วอน / ทริป / ท่าน *** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธก
ี ารเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า
น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry
ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การส้ารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืน
เงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมั คคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษั ทฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ง ผิ ด กฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแร มที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตั วแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
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11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกั บทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัด หาโรงแรมโดยอ้า งอิ งตามการจั ด ระดับ ดาวของประเทศเกาหลีต ามที่ ระบุในรายการท่ องเที่ย ว
เท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ
3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่าน
ไม่ได้ห้องพั กติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศ
เกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยว
เอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัด
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000
บาท
18. ในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วจะมี ช่ า งภาพมาถ่ า ยรู ป และช่ ว ยดู แ ลอํ า นวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และในวั น สุ ด ท้ า ยของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึ ง พอใจของท่ า น ทางบริ ษั ททั ว ร์ ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ให้ ซื้ อ แต่ อ ย่ า งใดแต่ เ ป็ น การบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผุ้ เ ดิ น ทางได้
รับทราบ
19. ในกรณี ที่ลูก ค้ าต้ อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุณ าติด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ข องบริ ษัท ฯก่อ นทุก ครั้ง มิ เช่ น นั้น ทางบริษั ท ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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