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NT188
ทวัรเ์กาหล ีเซยีงไฮ ้6 วัน 4 คนื (MU)
ทัวรเ์กาหล ีจนี เซยีงไฮ ้, 6 วัน 4 คนื ,

SHANGHAI YITEL HOTEL  , INTER CITY HOTEL  , Siheung Hotel

หาดไวท่านหรอืหาดเจา้พอ่เซยีงไฮ ้ สญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงเซยีงไฮ ้

ถนนนานจงิ .... ยา่นช็อปปิงเก่าแก่ทสีดุของเซยีงไฮ้

พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื.... สนุกสนานบนลานกบัหลากหลายกจิกรรมทา้ลมหนาว

ชมและชมิสตรอเบอรร์สีดๆ จากภายในไร ่!!

ชมความงดงาม พระราชวงัชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญั

ชอ้ปปิงอยา่งจุใจ ท ีตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

23.30 น.
คณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ



CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง

วนัทสีอง
เซยีงไฮ ้- อนิชอน – อสิระเลน่สก ี– สกรีสีอรท์

01.55 น.
นําทา่นสู ่กรุงเซยีงไฮ ้โดย สายการบนิ China Eastern Airline เทยีวบนิท ีMU548 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ)

09.10 น.
นําทา่นสู ่กรุงโซล โดย สายการบนิ China Eastern Airline เทยีวบนิท ีMU5041

11.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร “ชาบูชาบู” อาหารพนืเมอืงของคาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครืองเคยีงตา่ง ๆ
เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมูทจัีดเตรียมไว ้มาจัดเรียงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าํซปุชาบปูรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด
แลว้จงึนําอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าํจมิซอีวิเกาหล ีและเครืองเคยีงนานาชนดิ

นําทา่นสุ ่สกรีสีอรท์ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง  ๆบนลานสก ีเพลดิเพลนิกับลานหมิะทกีวา้งใหญ่ และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ
กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรีสอรท์ยังมหีลากหลายบรกิารอนื  ๆสําหรับผูท้ไีม่ตอ้งการเลน่สก ีเชน่ รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป
ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร ***ลานสกบีางแหง่ไม่สามารถเขา้ไปดา้นในได ้เนืองจากเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก*ี*
(ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อุปกรณ์การเลน่สก,ีเครืองเลน่ตา่ง ,ๆครูฝึก ซงึราคาเครืองเลน่อุปกรณ์ราคาประมาณ 50,000 วอน) 

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบ”ี หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลทีเีลอืงชอืและรูจั้กกันดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน
นุ่มและกลมกลอ่ม นําหมูสเตก๊สว่นทตีดิกับกระดกู(เชอืวา่เป็นสว่นทอีร่อยทสีดุ) ย่างบนเตาถ่านแบบดังเดมิและตัดเป็นชนิพอคํา
หอ่ทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสน่ ้าํจมิเตา้เจยีวและเครืองเคยีงทชีอบหรือขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครืองเคยีงตา่ง  ๆ

ทพีกั
OAK VALLEY SKI RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เมอืงซวูอน 

วนัทสีาม
ไรส่ตอเบอร ี- Lotte World Tower(Seoul Skyรวมคา่ขนึลฟิท)์-สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์ตลาดฮงแด

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ีขอเชญิทา่นลมิรสสตรอเบอรร์ีเกาหลสีด  ๆพรอ้มชมบรรยากาศภายในไร่
ซงึทา่นจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีของเกาหลวีา่มวีธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีทขีนาดใหญ่เป็นพเิศษ
และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทชีนืชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู
การดแูลรักษา และทา่นยังสามารถเลอืกซอืสตรอเบอรร์ีไดจ้ากภายในไร่ไดอ้กีดว้ย  

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนูพนืเมอืงดังเดมิของเมอืงอันดง โดยจะใชไ้กทั่งตัวผัดรวมกับวุน้เสน้ +
มันฝรัง+ พรกิ + ซอสดํา โดยเนือไกท่นีมิรสชาดปิระมาณวา่กนิไกพ่ะโล ้แตจ่ะเป็นสตูรเกาหล ี

บา่ย
นําทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky รวมคา่ขนึลฟิท)์ ตังอยู่ใจกลางกรุงโซลเขตชมัซลิ (Jamsil) นําทา่นหอชมววิ Sky Seoul
ของตกึLotte World Tower(ความสงูจากพนืดนิ555เมตร)มาพรอ้มกับคอนเซปต“์The Beauty and Pride of
Korea"ไดรั้บการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 

จากนันนําทา่นสู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในร่มทใีหญ่ทสีดุของเกาหล ีตังอยู่ในเขตซมัซลิ (jamsil) ตอนใตข้องกรุงโซล



มแีหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทยีวทังในประเทศและตา่งประเทศมากมาย ไม่วา่จะเป็น โรงแรมหรู
ช็อปปิงมอลลข์นาดใหญ่มสีนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์Wedding Hall และทสํีาคัญคอืสวนสนุกในร่ม (Lotte
World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ทตัีงอยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมลีานไอซส์เก็ต เครืองเลน่มากมาย
เชน่“The Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชวข์บวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show
ตรงกลางสวนสนุกมลีานสเกตน ้าํแข็งขนาดใหญ่ สําหรับสวนสนุกกลางแจง้ก็มเีครืองเลน่น่าตนืเตน้ใหค้นรักความทา้ทายไปลองเลน่กัน
ทพีลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดคอืรถไฟเหาะ, ลอ่งแกง่, Free Floor (Gyro Drop) แถมยังมปีราสาทสวยๆ
เป็นจดุถ่ายรูปมากมายหมาะสําหรับคนรักการถ่ายรูปไปเก็บภาพสวยๆกัน และภายในล็อตเตเ้วลิดยั์งม ีLotte World Folk Museum
เป็นการจัดแสดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนเกาหลใีนสมัยอดตีอกีดว้ย 

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ถนนฮงแด ย่านวัยรุ่นชอืดังทอียู่หนา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ทมีจีะเป็นเสอืผา้แบบวัยรุ่นทันสมัยในราคาทยี่อมเยาว์

ทพีกั
INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เมอืงโซล 

วนัทสีี
โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก - Cosmetic Shop - Duty Free
- ตลาดเมยีงดง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล
ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม
ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง *** ราคาไม่รวมคา่ขนึลฟิท ์***

จากนันนําทา่นชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง เป็นพระราชวังลําดับทสีองทถึูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุในปีค.ศ. 1405
และมคีวามสําคัญในการเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)
และยังเป็น1ใน5ของพระราชวังสําคัญทยัีงคงรักษาไวม้ากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบรกิารทา่นดว้ย
เมนู“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยกอ่นปัจจบัุนเป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกันวา่บํารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1
ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครืองเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

บา่ย
นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื 

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย 

นําทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรียนรูว้ธิกีารทํากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทสีามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทขีนึโตะ๊ชาวเกาหลทีกุมอื
ปัจจบัุนนีกมิจเิป็นทนียิมแพร่หลายทไีม่วา่มอืไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยู่ในอาหารมอืนัน  ๆดว้ยทกุครังไป และกมิจนีิยังมมีากกวา่ 100
ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน
ใหท้า่นฝึกลองทําและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารทําและขันตอนการเตรียมวัตถุดบิใหท้า่นทกุขันตอน
และสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮันบก ชดุประจําชาตเิกาหล ีเพอืเก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

จากนันนําทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครืองสําอางคช์อืดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดดั์ง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss,
Misshaเป็นตน้จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง Duty Free 

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนูพนืเมอืงดังเดมิของเมอืงอันดง โดยจะใชไ้กทั่งตัวผัดรวมกับวุน้เสน้ + มันฝรัง+



พรกิ + ซอสดํา โดยเนือไกท่นีมิรสชาดปิระมาณวา่กนิไกพ่ะโล ้แตจ่ะเป็นสตูรเกาหลี

จากนันใหท้า่น ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยงิเป็นแหลง่รวมเครืองสําอางคช์อืดัง
อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้

ทพีกั
INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เมอืงโซล 

วนัทหีา้
ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – เซยีงไฮ้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสู ่ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100%
ซงึสรรพคณุของน ้าํมันสนเข็มแดงนันมปีระโยชนอ์ย่างมากมายทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทอีุดตันในเสน้เลอืดลดระดับน ้าํตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยีเชน่เหงอืปัสสาวะอุจจาระชว่ยลา้งสารพษิหรือดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้ับร่างกายบํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอัตราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง

จากนันนําทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสมี่วง ทมีชีอืเสยีงของประเทศเกาหล ีซงึชาวโสมเชอืวา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีตดิตัวไว ้
จะทําใหม้โีชคลาภและสงิดีๆ เกดิขนึกับชวีติ โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปปิงท ีซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซงึมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก
เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “บุลโกก”ิ หรือเนือหมูสดหมักกับซอ๊สและเครืองเทศจนไดท้ี
แลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกับกะหล่าํปีสดและวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าํขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย
พรอ้มกับเสริฟ์ขา้วสวยและเครืองเคยีงตา่ง  ๆ

16.20 น.
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้โดย สายการบนิ China Eastern Airline เทยีวบนิท ีMU5034 

17.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร .. เมนูพเิศษ.. ขาหมูร่าํรวย เสยีวหลงเปา 

ทพีกั
YITEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก
ตลาดเฉนิหวงัเมยีว - รา้นนวดเทา้-ถนนนานกงิลู ่-หาดไวท่าน -เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมยีว ตลาดเฉนิหวังเมยีว หรือ ตลาดรอ้ยปี เซยีงไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้
อาคารบา้นเรือนบรเิวณนีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ 

จากนันนําทา่นสู ่รา้นนวดเทา้ และใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกับยาสตูรพเิศษ หมายเหต ุ: ขอความรว่มมอืลกูคา้...กรุณาแช่เทา้
และนวดฝ่าเทา้ทกุทา่น (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจา่ยเพมิทา่นละ 300 หยวน )  

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ถนนนานกงิลู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านช็อปปิงเกา่แกท่สีดุของเซยีงไฮ ้เป็นตลาดซอืขายของกันคกึคักตังแตท่ศวรรษ
1920 จากนันนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน
ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ



ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แหง่หนงึของเซยีงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค
รวมทังการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 

ค่าํ
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

21.40 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ China Eastern Airline เทยีวบนิท ีMU547 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

01.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหล ีจนี เซยีงไฮ้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหล ีจนี เซยีงไฮ้

หมายเหตุ

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน
ในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณใีดๆ ทงิสนิ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทังไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ
ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนงึเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตามหมายกาํหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม
หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ 

** กรณุาสง่มอบหนังสอืเดนิทางใหบ้รษัิทฯ กอ่นวันเดนิทาง เพอืประโยชนข์องท่านเอง **

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ัก
ในนามของรา้นรฐับาล คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั
ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารชันทัศนาจรไป – กลบั (ตวักรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้าํมนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

• คา่ทพีกั 4 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% คา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่รถรบัสง่,อาหาร,คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• หวัหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operater ทเีกาหล ีผูช้ํานาญเสน้ทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรมัรวมเป็น 46 กโิลกรมั / ท่าน

• คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็//สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงไดท้่านละ1
ชนิน ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรมัถา้น ้าํหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนดไวจ้ะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายสว่นทเีกนิตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่กรุป๊ เขา้ประเทศจนี 4 วันทําการ (1,000 บาท)

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

เอกสารทใีชใ้นการยนืวซีา่กรุ๊ปจนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

1. สง่สาํเนาพาสปอรต์ กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน (หนา้พาสปอรต์ตอ้งชัดเจนไมเ่บลอ) ตามรปูแบบ ตย. ดา้นลา่ง
วซีา่กรุป๊ – ทางบรษัิทจะสง่ชอืเขา้ทางสถานทูตจนีเพอืขอรบัการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนญุาตของดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ซงึสามารถเขา้ไปพาํนักเพอืการท่องเทยีวเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วัน
2. กรอกขอ้มลูทา้ยโปรแกรมใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเท่านัน 



*เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 10 วัน ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลงั 10 วัน กอ่นเดนิทางเสยีคา่วซีา่เพมิ 500 บาท กรณทีลีกูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยนืเอง
หกัคนื 1,000 บาท* กรณตีอ้งการยนืเป็นวซีา่เดยีวสาํหรบัคนไทยเกบ็คา่วซีา่ 1,500 บาท 
สาํหรบัตา่งชาตเิกบ็เพมิ 1,600 บาท //ยกเวน้พาสอเมรกิา เกบ็ 5,060 บาท

**ดงันันกรณลีกูคา้มวีซีา่แลว้กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

***เป็นวซีา่กรุป๊ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊หากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทันทไีมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทาง
ครงัอนืๆไดแ้ละกรณยีกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณกีรณเีกบ็คา่วซีา่จนีท่านละ 1,000 บาท ***

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 40 หยวน/ท่าน/ทรปิ (เซยีงไฮ)้

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 20,000 วอน ตอ่ท่าน (เกาหล)ี

• วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณทีผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ท่านละ 1,580 บาท สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry
ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

เงอืนไขเพมิเตมิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท  ีบรษัิทระบุในรายการเดนิทาง
บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวเกาหลเีท่านัน

• เทยีวบนิราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานไีมร่วมภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ, คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ

• เมอืตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

ขอ้แนะนําในการทอ่งเทยีวการเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักท่องเทยีวทมีาท่องเทยีวโดยสจุรติเท่านันทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก
• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ
(กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ

• หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน
สาํหรบัการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card
ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ท่านคอืนักท่องเทยีว

• ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั

• หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย

• การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ

การสํารองทนัีง

• กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• สว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน



การยกเลกิ

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิในกรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ
จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตวัท่านละ 10,000
บาท และคา่ใชจ้่ายอนืๆ

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่าน ประเทศเกาหลใีต ้เรยีกเกบ็เป็นจํานวนเงนิ 100 USD, ประเทศจนี
300 หยวน ตอ่ท่านตอ่วัน

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิท ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

เอกสารในการทําวซีา่เดยีวจนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5x 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูปรนิจากคอมพวิเตอร์
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