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ชมดอกซากรุะ | หมูบ่า้นเทพนิยาย | ไชน่าทาวน ์| สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์ 
Wolmi Theme Park |  พระราชวงัชงักย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร ์ 

 
 

 

 

 

 

  

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง เมษายน-พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  17,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (OZ742 01.00-09.15) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบนิอินชอน) – หมูบ่า้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train 
วนัท่ี 3.   ชมดอกซากรุะทะเลสาปซอกชน – สวนสนกุลอ็ตเตเ้วลิด ์– โซลทาวเวอร ์– สวนสาธารณะยออีโด 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัชงักย็อง – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free 
วนัท่ี 5. ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบนิอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (OZ741 19.30-23.10)   
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์K (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินเอเชียน่า 
แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวส ์– Wolmi 
Theme Park – Wolmi Sea Train 

01.00 น. น าท่านสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิเอเชยีน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี OZ742 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็น
แบบสุม่ท่ีนั่งวา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
อตัราคา่บรกิารเพิม่เตมิได*้* 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านเทพนิยาย หมูบ่า้นแห่งนีต้กแตง่ประดบัประดา และมีการวาดสีสนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดาแห่งนี ้
กลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโดง่ดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 หนูนอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน 
อะลาดนิกบัตะเกียงวเิศษ ฯลฯ รวมกนัอยู่ในหมูบ่า้นแห่งนี ้

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ไชน่าทาวส ์เป็นสถานท่ีซึ่งใชใ้นการถ่ายท าเรื่อง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากท่ีพระเอกของเรื่อง 

(Seven) ท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานสง่บะหม่ี บริเวณไชน่าทาวนนี์มี้ขึน้หลงัจากท่ีไดท้ าการเปิดสถานกงศลุจีนขึน้ในปี  ค.ศ.1884 
ระหวา่งศตวรรษท่ี 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซือ้ขายผา้ไหม ยาจีน และเคร่ืองแต่งกายสไตลจี์นหนาแน่นไปดว้ยผูค้นท่ีอาศยั
อยู่มากกวา่หม่ืนคน และเตม็ไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลาย่างเกาหลี” 

 น าท่านเดินทางสู่ Wolmi Theme Park หรือ สวนสนุกวอลมิ สวนสนุกช่ือดงัตัง้อยู่บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เป็น
สวนสนุกท่ีตัง้อยู่ริมทะเล มีชิงชา้สวรรคส์งูตระหง่านเป็นไฮไลท์ เพราะสามารถขึน้ไปชมวิวมมุสงูไดด้ว้ย สวนสนุกวอลมิมี
เครื่องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเครื่องเล่นท่ีสรา้งความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิง้ตวัท่ีความสงู 70 เมตร Hyper 
Shoot Drop เรือไวกิง้ และชิงชา้สวรรคส์งู 115 เมตร โดยจะยงัมีสวนสนกุในอาคาร ท่ีรวมเครื่องเลน่ส  าหรบัเดก็อีกหลายเครื่อง 
รวมทัง้โรงภาพยนตร ์4D ดว้ย *** ไมร่วมคา่เครื่องเลน่ *** 

 

 
 นอกจากเครื่องเลน่ตา่งๆท่ีสวนสนกุแลว้ยงัมี Wolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟา้นั่งแบบชา้ๆชมววิทะเลและสวนสนุกมมุสงูได้

ดว้ย เร่ืมท่ีสถานี Jung-gu ผา่นทัง้หมด 4 สถานีระยะทางทัง้หมด 6.1 กิโล 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง” พเิศษ ท่านอาหารบน Rooftop เตม็อิ่มกับบรรยากาศริม

ทะเล  
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ทีพั่ก พักที ่BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่3 
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์– โซลทาวเวอร ์
– สวนสาธารณะยออีโด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ทะเลสาบซอกชน เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลท่ีถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังด้วยถนนคนเดินตรงกลาง มี

สวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรบัชาวเมืองไดม้าพกัผ่อนและออกก าลงักาย รวมทัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอก
ซากรุะ **อิสระใหท้่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองขา้งทาง** (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระ แต่ละปีจะมี
การก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตาม
สภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
 ท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวลิด ์เป็นหนึ่งในสวนสนกุท่ีดงัท่ีสดุของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มท่ีมีขนาดใหญท่ีสดุ

ในโลกอยู่ดว้ย การมาเท่ียวเลน่ท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดสูภาพอากาศกันเลย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีรวบรวมความ
บนัเทิงและการชมววิทิวทศัน ์ภายในมีเครื่องเลน่ท่ีน่าตื่นเตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พพิธิภณัทห์มูบ่า้นโบราณเกาหลี  
สวนสนกุลอตเตเ้วลิด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกและ“เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยู่ดา้นนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทัง้ยังมีรา้น
จ าหน่ายของท่ีระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ  านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนุกโซนใน
รม่นัน้ ไดร้บัการออกแบบและตกแตง่มาอย่างดี โครงสรา้งภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ก็ได้
บรรยากาศแบบกลางแจง้รว่มดว้ย เครื่องเลน่ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 เมตร, เครื่องเล่นท่ีเสมือน
อยู่ในพายทุอรน์าโด, Flume Ride เรือยาวโตค้ล่ืนสงู และเรือโจรสลดัสเปนแกวง่ถึง 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากท่ีสนุกสนานไป
กบัเครื่องเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์
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 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ” 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูักซัน และถา้หันไปยังทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 

 

 
 น าท่านชม ถนนซากรุะแห่งกรุงโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ท่ีมีตน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้เรียงรายเป็นทางยาว

ไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริม่ผลดิอกบานในช่วง สปัดาหท่ี์ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้ทุกปี 
อิสระใหท้่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนติก  (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระที่
สวนสาธารณะยออิโด  แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณก์ารบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะ
มีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการตามความ
เหมาะสม) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 
พระราชวังชังกย็อง – ศูนยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  
Duty Free 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวังชังกยอ็ง นบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีติดอันดบั 1 ใน 5 พระราชวงัท่ีส  าคญัท่ีสดุในเกาหลี เน่ืองจาก

เป็นท่ีประทับในช่วงปลายรชัสมยัของกษัตริยเ์กาหลีถึง 10 รชักาล มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีแท้ ตัง้อยู่
บรเิวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต ้เดมิทีนัน้ไดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ครยอ จึงท าให้
มีบรเิวณกวา้งขวาง หอ้มลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่และพพิธิภณัฑท่ี์มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

 

 
 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2  เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนบัถือ   

 จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

 ชอ้ปปิง้ เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสดุของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้
วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส  าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสงูเกือบฟุตไดท่ี้นี ้และ KRISPY KREME
โดนทั ท่ีสดุแสนอรอ่ย หลงัจากนัน้ น าท่าน ชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free   

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปป้ิงถนนฮง
แด – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮ็อกเก็ตนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ตา่งๆ ท่ีมีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 จากนัน้น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเขม็แดง ซึ่งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู ่STAR PARK ตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายส่วน 
เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจดัในสว่นนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผสัประสบการณ์ เฉกเช่น นักแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ่งจดัเป็นสว่นจดัแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจัด
แสดงท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จมิดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวยัรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปปิ้งบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮ

งอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่ นอายุ 20-30 ปีท่ี
นิยมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 
 จากนัน้น าท่านสู ่พิพธิภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผนั

ท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหรา่ย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท า คิมบับ หรือขา้วห่อ
สาหรา่ยเกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู ่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปปิง้สนิคา้ท่ีรวบรวมแบรนดด์งั ท่ีเตม็ไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้้
อปปิง้อย่างจใุจ 

 น าท่านชอ้ปปิง้ท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งมีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอินชอน 
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19.30 น. น าท่านลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอเชยีน่า แอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี OZ741 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 02-06 เม.ย. 63 

(วันจักรี) 
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 03-07 เม.ย. 63 
(วันจักรี) 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 15-19 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 16-20 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 23-27 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 29 เม.ย.-03 พ.ค 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 30 เม.ย.-04 พ.ค 63 
(วันแรงงานแห่งชาต)ิ 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 01-05 พ.ค 63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินสวุรรณภมิู) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 



  9 เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วนั 3 คืน โดยสายการบนิเอเชียน่า แอรไ์ลน ์(OZ)               [GQ1ICN-OZ007] 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏเิสธมิให้เดนิทางออกหรือ

เข้าประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วัน
เดนิทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพ่ือตรวจสอบวา่ 
                กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้
และ 

ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
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**ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เตม็  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 23 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบนิ 

ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบสว่นต่างของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน  

(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทาง

บรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่
มนิิบารใ์นหอ้ง 
      และค่าพาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการ
บนินัน้ๆ ก าหนด   
      หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิม่ 
3.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,800 บาท /ทริป/ท่าน   ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง   
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร  
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใตใ้หก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีใตไ้มเ่กิน 90 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศเกาหลีใต ้
** เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ 
2.    หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300 เหรียญ
สหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดนิทาง 2 วนั (หากไม่มีบตัรเครดติคารด์) หากมีบตัรเครดิตตา่งประเทศ 
เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ี
จะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 
3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น บดิา 
มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 
4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 
 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศเกาหลีใต้ตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  นบัถึงวนัเดนิทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศเกาหลีใตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 90 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศเกาหลีใต ้หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายังบริษัทฯ  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่าน
ยกเลกิการเดนิทาง 
            โดยอตัโนมตั ิไมมี่เง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  
วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่
รบัผดิชอบคา่เสียหาย  
            อนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบั
มากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท า
การของทาง  
                บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของ
ท่าน เน่ืองจาก  
                เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและ
ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ือง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
คา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิ
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้
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4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ 
คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิ
มีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดนิทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและ
เล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดี
ท่ีจะช าระคา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจาก
การโจรกรรม  

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
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        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบนิ และ 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ 
คา่ภาษีเชือ้เพลงิ  

คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดย 

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอ 

สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปล่ียนตาม 

ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสาร
ลงนามโดยผูมี้ 
                อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
      11. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออก
จากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่ท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และ
ร้านพลอยอะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อทา่น 
       12. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 
กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

. 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 
และรวมกนัทกุชิน้ 
                ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ   
                จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ 
          ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2.  สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ี 
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                โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.   ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  
ไข ่เนือ้สตัว ์ 
              ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัรา
ท่ีสงูมาก 

 
 

 
 


