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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Air Premia (YP) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 
22.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Premia (YP) เที่ยวบิน  
ที่ YP5624 (22.45-05.50(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 
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 2 สนามบนิอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา - โวลมีโดไชน่าทาวน ์- เกาะนามิ 
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลงั

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบัสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา (Donghwa Village) เป็นถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจาก
ถนนเสน้นี ้เต็มไปดว้ยบา้นที่มีการเพนทก์ าแพงหลากหลายสีสนัเต็มผนงับา้น ทัง้ก าแพงและทางเดิน
ต่างๆ ที่ใหค้วามรูส้ึกราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสดุโด่งดงั รวมถึงการต์นูดิสนีย ์ไม่ว่าจะเป็น 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA CHERRY BLOOMING Chuncheon Seoul Everland (YP) 5
วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K5523487 

ปีเตอรแ์พน อลาดิน หนูนอ้ยหมวกแดง จากหมู่บา้นที่เคยเงียบเหงากลบักลายเป็นหมู่บา้นที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยว จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โวลมีโดไชน่าทาวน์ (Wolmido Chinatown Incheon) เป็น
ไชน่าทาวนท์ี่เป็นทางการเพียงแห่งเดียวของเกาหลี ตัง้อยู่ในจุง-กูและก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2427 โดย
อา้งว่าเป็นไชน่าทาวนท์ี่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต ้และมีประตสูไตลจ์ีนสงู 11 เมตร หรือผายฟาง ในปี 
2550 ชาวจีนไม่ก่ีกลุ่มอาศัยอยู่ในไชน่าทาวนอิ์นชอน อินชอนไชน่าทาวน์มีทัง้อาหารและสถานที่x
ท่องเที่ยวมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบูลโกกิ หรือ เนือ้ย่างเกาหลี เป็นเมนูทีใ่ชว้ตัถุดบิ
ไดท้ัง้หมูและเนือ้ววั โดยส่วนผสมส าหรบัการท าบุลโกกิ ประกอบดว้ย ซอสโชยุ กระเทียมสบั หอม
ใหญ่ ตน้หอม พริกไท น า้มนังา น า้ตาลทราย โคชูจงั และลูกสาลี ่ซึ่งเป็นสว่นผสมส าคญัทีท่ าใหเ้นือ้
หมกัมีความนุม่เดง้ขึน้ ทานคู่กบัเคยีงตามแบบเกาหลแีละขา้วสวยรอ้ยๆ) 
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น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เกาะขนานเล็กกลางแม่น า้ เกาะสุดโรแมนติก ที่มีชื่อ
โด่งดงัไปทั่วโลกจากซีรียเ์รื่อง ‘เพลงรกัในสายลมหนาว’ บนเกาะมีชื่อเสียงในคนเกาหลีมาก เพราะมี
ธรรมชาติและสตัวเ์ล็กๆ ที่อาศยัอยู่ เช่น นก ห่าน หงส ์กระรอก กระแต 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู ทคัคาลบี ้หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี เป็นเมนูที่
น าไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล ่าปลี กระเทียม ต็อก ซอสโคชูจัง มาผัดรวมกันบนกระทะแบน 
รบัประทานพรอ้มผกักาดเกาหลี ขา้ว
สวย และเครือ่งเคยีง) 
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พักที ่L’art Gimpo Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (พัก 3 คืน) 
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     3 ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- คอสเมติคเอ้าทเ์ลท - ย่านฮงแด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นป้อมปราการที่สรา้งขึน้ตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระด ารขิองจองโจ ซึ่งเป็นกษัตรยิอ์งคท์ี่ 22 แห่งอาณาจกัรโชซอน 
เพื่อแสดงความกตญัญกูตเวที ต่อพระบิดาของพระองค ์และเพื่อการบกุเบิกเมืองแห่งใหม่ อนัน าไปสู่
การเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง และการมีอ านาจทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ราชวงศ์ ป้อมปราการแห่งนี ้ 
ตัง้อยู่ในเมืองซูวอน (Suwon) จงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลีใต ้ก าแพง
ของป้อมปราการนั้น มีความยาวรวม 5.52 กม. ซึ่งไดร้บัการออกแบบ เพื่อการปกป้องเมือง และ
อ านวยความสะดวกทางการทหาร ไดแ้ก่ รูระหว่างกอ้นอิฐนัน้ มีขนาดใหญ่พอที่จะยิงปืนลกูศร หรือ
หอกยาวผ่านได ้ในกรณีที่มีการโจมตี รวมไปถึงประตขูองปอ้มปราการ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกส าหรบัครอบครวัแห่ง
แรก และเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต ้ตัง้อยู่ที่ เอเวอรแ์ลนดร์ีสอรท์ (Everland 
Resort) ในเมืองยงอิน สวนสนุกแห่งนี ้เปิดใหบ้ริการครัง้แรกในปี ค.ศ. 1976 โดยมีชื่อดัง้เดิมว่า “ยง
อิน ชายอน นงวอน (Yongin Jayeon Nongwon)” ต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “เอเวอรแ์ลนด ์(Everland)” 

เพื่อใหจ้ดจ าไดง้่าย และเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ ส  าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 1996 
เริ่มเปิดบริการคาริเบียนเบย ์ซึ่งเป็นสวนน า้ขนาดใหญ่ พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นสุขภาพ 
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และตกแต่งดว้ยสไตลส์เปน ประกอบไปดว้ยอาคารหิน , ตน้ปาลม์, พืชเขตรอ้นและเรือ คณุสามารถ
สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกบัเครื่องเลน่นานาชนิด ซึ่งเหมาะส าหรบัทุกเพศและทุกวยั ซึ่งหนึ่งใน
เครื่องเลน่ที่โด่งดงัที่สดุ ของสวนสนกุแห่งนี ้คือ ที-เอ็กซเ์พรส (T-Express) ส าหรบัพืน้ที่ของสวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด ์แบ่งออกเป็น 5 โซนหลกัๆ ไดแ้ก่ โกลบอลแฟร ์(Global Fair) เป็นโซนบริเวณทางเขา้ 
และออกหลักของสวนสนุก ซึ่งประกอบไปด้วย รา้นคา้ , รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก รวมทั้ง
บริการต่างๆ เช่น การเช่ารถเข็นเด็ก และตูเ้ก็บของ เป็นตน้ นครสตัวม์หาสนุก (ZooTopia) บริเวณที่
คณุสามารถเพลิดเพลิน ไปกบัสตัวน์านาชนิด ไดแ้ก่ หมีขัว้โลก, สิงโตทะเล, เพนกวิน, เสือ, แกะ, แพะ 
และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง การจดัแสดง และกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การขี่มา้, การนั่งรถบสัซาฟารี 
(safari bus) เพื่อเยี่ยมชมสตัวห์ลากหลายชนิด และรถบสัอะเมซอนเอ็กซเ์พรส (Amazon Express 
Bus)  เป็นตน้ การผจญภัยในยุโรป (European Adventure) เป็นสถานที่ที่ท าใหเ้พลิดเพลิน ไปกับ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ของร้านอาหารมากมาย และสวนดอกไม้ที่สวยงาม โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ คฤหาสนล์ึกลบั (Mystery Mansion) ที่ซึ่งคุณจะไดส้นุกไปกับการยิงผี และ 
รถไฟเหาะที-เอ็กซเ์พรส (T-Express) ซึ่งเป็นรถไฟเหาะไมแ้ห่งแรกของเกาหลี ดินแดนมหัศจรรย์ 
(Magic Land) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร , ร้านอาหาร , เครื่องเล่น และหมู่บ้านอีสป (Aesop’s 
Village) ที่มีตัวละคร และแนวคิดจากนิทานอีสปเป็นหลัก เป็นต้น ผจญภัยอเมริกัน (American 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA CHERRY BLOOMING Chuncheon Seoul Everland (YP) 5
วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K5523487 

Adventure) ที่น าเสนอธีม จากประวัติศาสตรอ์เมริกันที่หลากหลาย ไดแ้ก่  แบบสไตลต์ะวันตกที่
เรียกว่า ‘โรดีโอ (Rodeo), ธีมเมืองรอ็กวิลล ์(Rockville) และ ดบัเบิล้รอ็คสปิน (Double Rock Spin) ที่
น าเสนอรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในยุค ค.ศ 1950 เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีการจัด
กิจกรรม ของงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี ไดแ้ก่ เทศกาลทิวลิป , เทศกาลกุหลาบ, เทศกาลฤดรูอ้น, 

เทศกาลฮาโลวีน และเทศกาลอ่ืนๆ รวมไปถึง กิจกรรมสปีดเวย์เอเวอร์แลนด์ (Speed Way 
Everland) ซึ่งเป็นแข่งรถแทร็คแรก ในประเทศเกาหลี และยงัมีการแข่งขนัรถ ที่น่าต่ืนเตน้ตลอดทัง้ปี 
เช่น การแข่งขนั มอเตอรแ์ชมเป้ียนชิพคอนเทสต ์(Motor Championship Contest ) เป็นตน้ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 
น าท่านเลือกซือ้เครื่องส าอาง คอสเมติคเอ้าทเ์ลท (Cosmetic Shop) ศนูยร์วมเครื่องส าอางเกาหลี
หลากหลายแบรนด ์หรือจะเป็นแบรนด ์JSM ของทางตวัรา้นเองก็มีใหเ้ลือกมากมาย อาทิ แสตมป์
เซลล ์โบท็อกซ ์ครีมน า้แตก ครีมหอยทาก และสินคา้อ่ืนๆ มีใหเ้ลือกมากมาย   
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น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก
(Hongik University) จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศ
โรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาด
ศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ

รา้นอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่
ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของที่ขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชั่น เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA CHERRY BLOOMING Chuncheon Seoul Everland (YP) 5
วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K5523487 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูคาลบี ้หรือ ซี่โครงย่างเกาหลี เป็นเมนูทีน่  าเนือ้ซี่โครง
ไปหมกัในซอสคนัจงั และน ามาย่าง ทานคู่เครือ่งเคยีงแบบเกาหล)ี 

 
พักที ่L’art Gimpo Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (พัก 3 คืน) 
 

 4 ศูนยส์มุนไพรโสม - Red Pine - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง -  
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Duty Free - ย่านมยองดง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์มุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมนุไพร ช่วยกระตุน้การท างานของเซลลเ์ม็ด
เลือดขาว ชาวเกาหลีน ามาใชร้กัษา และดแูลสขุภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี และจากนัน้น าท่าน
เดินทางสู ่Red Pine ผลิตภณัฑท์ี่สกดัจากนา้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคณุช่วยลา้งพิษระบบเลือดให ้
สะอาด เพิ่มภูมิตา้นทานร่างกายใหแ้ข็งแรง และช่วยรกัษาสมดุลในร่างกายและน าท่านเดินทางสู่ 
ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู (Hogketnama Shop) เป็ยสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงตับ ลา้งตับ ท าใหต้ับ
แข็งแรง สามารถรบัประทานไดทุ้กเพศทกุวยั แมว้่าไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรเลย ทกุสว่นของฮ็อกเกนาม ูกิ่ง 
กา้น ใบ เป็นสมนุไพรไดห้มด แต่สว่นที่ดีที่สดุคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสรุาไดอ้ย่างยอดเยี่ยม จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า 
“พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทัง้สญัลกัษณแ์ละแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมที
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นัน้ภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น 
อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถ้กูท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่านัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูสไตลเ์กาหล)ี 
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้น
บคุชอนฮนัอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซลนัน้ 
หมู่บา้นแห่งนีก้็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะ
ส าหรบัคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร ์หมู่บา้นบุกชอนฮนัอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนางระดับสูงของเกาหลีใน
สมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดัง้เดิมของ
เกาหลีเรียกว่า ฮนัอก (hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่า
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หมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึ่งตัง้ตามต าแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่ส  าคัญ 2 แห่งของกรุงโซล 
คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร (Jongno) 
 
จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (Duty Free) พบกบัแบรนดเ์นมชัน้น าระดับ
โลก และสถานที่ส  าหรับการชอ้ปป้ิงที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้ง
น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางกระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลือกซือ้มากมายน าท่าน
อิสระชอ้ปป้ิง ย่านมยองดง (Myeongdong) เป็นหนึ่งในย่านชอ้ปป้ิง ที่เต็มไปดว้ยรา้นรวงขายสินคา้
นานาชนิด รวมไปถึงรา้นอาหารหลากหลายประเภท ทัง้อาหารเกาหลี และอาหารจานด่วนนานาชาติ 
และเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียง ของกรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองในพืน้ที่ ของจังหวัดคยองกีในประเทศ
เกาหลีใต ้นอกจากนี ้ยังมีรา้นอาหารรถเข็นแนว Street Food และมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อีก
หลายแห่ง ตัง้อยู่บนถนนและตรอกซอกซอย จึงเป็นสถานที่ซึ่งคุณสามารถเลือกซือ้เลือกหา สินคา้
นานาประเภทไดต้ามใจชอบ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้แฟชั่น, รองเทา้, เครือ่งส าอาง และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
พักที ่L’art Gimpo Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (พัก 3 คืน) 
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 5 โรงงานพลอยอเมทสิ - โซลทาวเวอร ์- ยออึยโดฮันกังกงวอน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  
- ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม โรงงานพลอยอเมทิส (Amethyst center) เพื่อชมพลอยสีม่วงขึน้ชื่อของ
เกาหลี ที่โรงงานจะท าเป็นเครื่องประดับสวยงามใหเ้ลือกมากมาย อาทิ สรอ้ยคอ แหวน ก าไล หรือ 
พวงกญุแจ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โซลทาวเวอร ์หรือ นัม
ซาน ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหลง่ท่องเที่ยวส าคญัของเมืองโซล เปิดใหบ้รกิารมา
ตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า นบัว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอรท์ี่ใหว้ิวสวยที่สดุในเอเชีย 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ยออึยโดฮันกังกงวอน (Yeouido Hangang Park) เป็นสวนสาธารณะ
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ตัง้อยู่ในเกาะยออึยโด (Yeouido Island) ริมชายฝ่ังของแม่น า้ฮัน (Han River) ในกรุงโซล (Seoul) 
ซึ่งเป็นเมืองในพืน้ที่ ของจงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต ้ยออยึโดฮนั
กังพารค์ (Yeouido Hangang Park) ครอบคลุมพืน้ที่กว่า 1,487,374 ตารางเมตร และมีความยาว
ของเรียบตามแม่น า้กว่า 8.4 กิโลเมตร เป็นสถานที่ผ่อนคลาย ที่มีสิ่งใหด้แูละท ามากมาย จึงเป็นอีก
หนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรบัคนท างานและนักท่องเที่ยว โดยภายในสวนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ไดแ้ก่ จัตุรสัมูลบิท (Mulbit Square), เวทีน า้ (Water 
Stage), น า้ตกแห่งแสง (Waterfall of Light), ทะเลสาบธรรมชาติ (Yeoui Pond, Eco Pond), ท่า
จอดเรือยอชท์ (Yacht Marina), เลนจักรยาน, มัลติพลาซ่า, จัตุรสัยออี (Yeoui Square), จัตุรสัตน้
หลิว (Willow Square), จัตุรสัพืน้บา้น (Folk Square) และการเ์ดน้สแควร ์(Garden Square) เป็น
ตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบูแดจีแก หรือ หมอ้ไฟสไตล์เกาหลี เป็นซุปหมอ้
ไฟที่มีเนือ้สัตว์ อาทิ เช่น หมูสามชัน้ หมูสันคอสไลด์ ผักต่างๆ และเสน้รามยอนหรือเสน้มาม่า
เกาหล)ี 
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น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) ย่านเดทยอดฮิตของ
หนุ่มสาวเกาหลี ที่นี่เรียกไดว้่าเป็นย่านหมู่บา้นเกาหลีโบราณ ที่อยู่ในตรอกเล็กๆ ซึ่งดดัแปลงมาเป็น
รา้นขายของ คาเฟ่ รา้นอาหาร กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่ยงัไม่ค่อยมีนกัท่องเที่ยวรูจ้กัมากนกั 
และที่นี่ก็ยงัเป็นที่นิยมของคนเกาหลีในตอนนีด้ว้ย ซึ่งแต่ละรา้นก็จะมีการตกแต่งสวยงาม  

จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้
เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกลว้ย เยลลี่ยาคูลทข์นมธัญพืช บิสกิต เวเฟอร์
เอ็กซไ์ฟวเ์รียลบราวนี่ และ เปเปโร ่เป็นตน้ 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน  
17.10 น. จากนัน้น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการ

บิน Air Premia (YP) เที่ยวบินที่  YP5623 (17.10-21.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
4.30 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
                                                            ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
1 – 5 เมษายน 2566 23,999 23,999 6,900 
2 – 6 เมษายน 2566 24,999 24,999 6,900 
9 – 13 เมษายน 2566 26,999 26,999 6,900 

12 – 16 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 36,999 36,999 6,900 
15 – 19 เมษายน 2566 27,999 27,999 6,900 
16 – 20 เมษายน 2566 27,999 27,999 6,900 
22 – 26 เมษายน 2566 27,999 27,999 6,900 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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***หมายเหตุส าคัญก่อนตัดสินใจ*** 

- รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการ ไม่ว่าดว้ย
สาเหตใุดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ฉพาะกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่า
ทวัรป์กติอีก 100 USD/ท่าน*** 

- โปรแกรมนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์
โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มนัสน , รา้นโสม , ฮอ้ตเกนาม ู, คอสเมติค ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน
การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD/ท่าน 

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ประกันไม่คุ้มครอง โรค

ประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใตส้  าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
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5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

7. ค่าทิปคนขบัรถในเกาหล ี1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 
9. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากตอ้งการใหท้างบรษิัทลงทะเบียนใหม้ีค่าบริการ 990 บาท/ท่าน) 

***K-ETA ต้องผ่านก่อนถึงจองทัวรไ์ด้ค่ะ*** 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัจากวันจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิ ไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA CHERRY BLOOMING Chuncheon Seoul Everland (YP) 5
วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K5523487 

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแ รมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเกาหลีใต ้อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 90 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 

 


