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เกาหล ีDeluxe April Snow Festival & Cherry Blossom 

โดยสาย การบนิไทย 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์เกาหล ีDeluxe April Snow Festival & Cherry Blossom 

- บนิหร ูและสบายกบัสายการบนิไทย 

- April Snow Festival 2018 สนกุสนานกบัหมิะสดุทา้ยของปี 

- แขง่ขนัเลือ่นหมิะ ลุน้รบัของรางวลั 

- ชมความงดงามของเทศกาลดอกซากรุะยออโิด 

- สวมชุดฮนับก ณ หมูบ่า้นบกุชนฮนัอก หมูบ่า้นด ัง้เดมิของเกาหล ี

- เมนพูเิศษ “บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit Cuisine 

- พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

KOREA 
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เครือ่งโบอิง้ 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
เครือ่งโบอิง้ 777-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

Day 1    สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สาย การบนิไทย เจา้หนา้ที่

จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 23.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสาย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG656 

 

Day 2 

 อนิชอน - ยงเพยีงสกรีสีอรท์ - แขง่ขนัเลือ่นหมิะ - ปารต์ ีอ้าหารค า่+ชมโชว ์

 06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน    - 

2 
อนิชอน - ยงเพยีงสกรีสีอรท์ - แขง่ขนัเลือ่นหมิะ - 
ปารต์ีอ้าหารค า่+ชมโชว ์    Yongpyong Resort 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชมววิยอดเขา Dragon Peak -  
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- กรงุโซล -  
ชมน ้าพเุตน้ระบ าสะพานบนัโพ 

   Golden Tulip M Hotel 4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

โซลทาวเวอร ์- พระราชวังชางด๊อกกงุ -  
หมูบ่า้นบกุชนฮนัอก+สวมชดุฮนับก - ศนูยโ์สม -   
Cosmetic Shop - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- 
Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

   
Golden Tulip M Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ชมเทศกาลดอกซากรุะยออโิด - น ้ามนัสนเข็มแดง - 
พลอยอะเมทสิ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด -  
ซปุเปอรม์ารเ์กต็ - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

     - 
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ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บรกิารทา่นดว้ย “คมิบบั+นมกลว้ย” 

จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ ยงเพยีงรสีอรท์ สถานทีจ่ัดเทศกาล April Snow Festival 2018 เป็นเทศกาลทีจ่ัดขึน้มา

เพื่อใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมหลากหลายชนิดกับ หมิะสดุทา้ยของปี ทีย่ง

เพยีงรสีอรท์เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลเีทา่นัน้ รสีอรท์แห่งนี้เป็นสถานเลน่สกทีีด่ทีีส่ดุใน

เกาหล ีและเป็นสถานทีจ่ัดกฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวในปี 2018 ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

ทวิทศัน ์สองฤด ูคอื ฤดหูนาว และฤดใูบไมผ้ล ิ

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บลุโกก”ิ 

    บา่ย เดนิทางถงึ ยงเพยีงรสีอรท์ ลงทะเบยีน “แข่งขนัเลือ่นหมิะ” ผูแ้ข่งขันลงทะเบยีน 

และรับฟังกฏกตกิารการแขง่ขนัแจกเสือ้หมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแขง่ขนันี ้ผู ้

ร่วมแขง่ขนัจะสนุกสดุเหวีย่งกับประสบการณ์บนเลือ่นหมิะพรอ้มของรางวลัรับทันทแีกผู่ ้

โชคดบีนลานหมิะ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น แบบบฟุเฟต ์ 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารค า่ พรอ้ม ชมการแสดงพืน้เมอืงเกาหล ีจากนัน้ชมพธิมีอบรางวลัแกผู่แ้ขง่ขนั

เลือ่นหมิะ ส าหรับ ผูช้นะและรอง รวม 3 ทา่นในแตล่ะประเภทพรอ้มเหรยีญ และ ใหท้า่นไดร้่วมสนุกกบัเกมสแ์จก

ของรางวัลตา่งๆอกีมากมาย 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Yongpyong Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

 ชมววิยอดเขา Dragon Peak - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- กรงุโซล - ชมน า้พเุตน้ระบ าสะพานบนัโพ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ขึน้กอนโดลา่ชมววิยอดเขา Dragon Peak เพลดิเพลนิกบั 40 นาท ีบน

กระเชา้ไฟฟ้า ทีย่าวทึส่ดุในเอเซยี 3.7 กม. ชมทวิทศันอ์นังดงามของธรรมชาต ิของ

ทะเลตะวนัออก และ ภเูขา พัลวาง ชมอาคารทรงสวสิ บนยอดเขาพัลวางพรอ้ม

ภัตตาคาร และรา้นกาแฟ ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“คาลบี”้ 

    บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่

ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล

เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันได ้

อย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือ

เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่น

นานาชนิด อาทเิชน่ สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน 

(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็น
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ดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่น

ไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย  น าท่าน

เดนิทางกลบัสู ่กรุงโซล เมอืงหลวงของประเทศเกาหลใีต ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit 

Cuisine 

น าทา่นชม น า้พุเตน้ร าสะพานบนัโพ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ สะพานสายรุง้ น ้าพุทีจ่ัด

แสดงทีน่ีจ่ะเป็นน ้าพุทีเ่ตน้ร าไปประสานไปกบัเสยีงเพลงทีไ่พเราะสะพานพันโพ (อา่น

แบบเกาหล)ี หรอืทีค่นไทยอา่นวา่บนัโพแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในสะพานขา้มแมน่ ้าฮนัแมน่ ้าที่

เป็นศนูยก์ลางของโซลน่ันเองและยังถูกบนัทกึในกนิเนสบุก๊เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน

2008 ดว้ยวา่เป็นสะพานน ้าพุทีย่าวทีส่ดุในโลกคอื 7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดงครัง้แรก

ในเดอืนมถินุายนปี 2007 และท าการเปิดแสดงเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบนัโดยแสดงทกุวนัไมม่วีนัหยดุจะมงีดการแสดงก็

แคช่ว่งฤดหูนาวเทา่นัน้  

รอบการแสดงน ้าพุทีส่ะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาท)ี  

- เมษายน-มถินุายน, กนัยายน-ตลุาคม 

วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ 12:00, 20:00, 21:00 

วนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

- กรกฎาคม-สงิหาคม 

วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 

วนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Golden Tulip M Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

Day 4 

 โซลทาวเวอร ์- พระราชวงัชางดอ๊กกงุ - หมูบ่า้นบกุชนฮนัอก+สวมชุดฮนับก - ศนูยโ์สม -   

    Cosmetic Shop - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นขึน้ลฟิท ์ โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

น าทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพู

กักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง  น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุง  เป็น

พระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และมี

ความส าคัญในการเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ช

ซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ น าท่านสู ่

หมู่บา้นบุกชนฮนัอก หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวัตยิาวนานทีเ่รยีกวา่ ฮันอก 

หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั ้งของบา้นแบบดั ้งเดิมกว่ารอ้ยหลัง และเป็นที่เก็บรักษา

สภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัตศิาสตร ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตส่มัยราชวงศโ์ช
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ซอนที่มีอายุกว่า 600 ปีสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของหมู่บา้นไดแ้ก่ Bukchon Traditional Culture Center, 

Seoul Museum of Chicken Art, บรรดารา้นคา้มากมายได ้รา้นอาหาร, รา้นชา เป็นตน้ เพื่อเป็นการเรยีนรูแ้ละดืม่

ด ่ากับวัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิไดเ้ป็นอย่างดี พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาติ

เกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

    บา่ย น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชม 

วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุง

ร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื  จากนัน้น าท่านสู ่Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่

ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้  ชม ศูนยส์มุนไพร

เกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคุณ

รักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty 

Free  จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่าน

สยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชือ่ดัง อาท ิEtude, 

Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

    เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Golden Tulip M Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

Day 5 

 ชมเทศกาลดอกซากรุะยออโิด - น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด -  

    ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ถนนซากุระแหง่กรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (Yeouido’s Streets) ที ่มตีน้

ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนี้ ซึ่งจะออกดอกสะพร่ังเต็มตน้ทุกปีในช่วงตน้เดือน

เมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ใครที่พลาดชมซากุระทีป่ระเทศญี่ปุ่ น 

ท่านยังมีโอกาสที่จะไดส้ัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้  (ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมอิากาศ)  จากนั้นน าท่านสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์

100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอ

เรสเตอรอล และไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของ

เสยี เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดใหส้ะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลอืดได ้

สะดวกขึน้ ช่วยเพิ่มภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผิวพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิ

โรคมะเร็ง  จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสม

เชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตวัไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล ์   

                       เกาหล”ี 
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    บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด ยา่นมหาวทิยาลยัวัยรุ่นชือ่ดัง  จากนัน้น าทา่น

สู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  โดยระหวา่ง

ทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็น

ของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาล

และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 21.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสาย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG657 

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 01.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

เกาหล ีDeluxe April Snow Festival & Cherry Blossom โดยสายการบนิไทย 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11-15 เมษายน 2561 38,999 37,999 36,999 7,999 

13-17 เมษายน 2561 38,999 37,999 36,999 7,999 

 

*** ราคาจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 13,900 บาท / ทา่น *** 
*** ราคาเด็กทารก [อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

ทา่นละ 35,000 วอน / ทรปิ / ทา่น *** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่ว

โดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการ

ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa 

Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา 

ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   
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5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีาร

คนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านั้น โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่ง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้ อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อ

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน ้ามันสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 


