
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านบินลดัฟ้าโดยสายการบิน KOREAN AIR  
พกัโรงแรม 3 คนื  ระดบัมาตรฐาน  
อาหารทานครบ 10 มือ้  
ราคานีร้วมตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบนิเรียบร้อยแล้ว 

 

วนัแรก       กรุงเทพ – สนามบินอินชอน  

18.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน Korean Air ประตู

ทางเขา้ที6่  แถว N  เจา้หนา้ที่จากบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเครื่อง   

21.45 น.    ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบินโคเรียนแอร ์เที่ยวบิน KE 658 

                   (ทางบริษทัจะคอนเฟิมไฟลท์และเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนดัหมายการเดินทาง) 

วนัที่ 2 หมู่บา้นลกูกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ  

04.50น. ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย น าท่านสู่ หมู่บา้นลูกกวาด หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีสรา้งเรียบแบบ

เมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรัง่เศส บา้นเรือนรา้นคา้แต่ละหลงั จะทาสีสัน

สดใสเหมือนลกูกวาดหลากหลายสีอยู่ปะปนกนั ใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบั

การถ่ายรปูแวะชมและแวะจบัจ่ายซ้ือของ ตามรา้นคา้ท่ีต่างก็น าเสนอการ

ขาย ไดอ้ยา่งน่ารกัและน่าสนใจ... 

จากน้ันน าท่านช็อปป้ิง พาจู พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลต  PAJU PREMIUM 

OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  ซ่ึงมีรา้นค้า

หลากหลายกว่า 165รา้นคา้และมีสินคา้แบรนดด์งั มากมาย อาทิเช่น  Armani , Calvin , Diesel , DKNY , 

Guess , Escadaฯลฯอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ทคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี)   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอรร่ี์ เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่ง

หน่ึงส าหรบัคู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดัง เพลงรักในสายลมหนาว 

เกาะนามิมีรปูร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร 

ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่าน

กลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝัง่ เพ่ือชมบรรยากาศอนัโร

แมนติกใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต่์างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ชาบูชาบู 

       จากน้ันน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML  

วนัที่ 3 ไร่สตรอเบอรร์ี่ – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภณัฑส์าหร่าย +ฮนับก –  คอสเมติก – 

คลอ้งกุญแจคู่รกั@โซลทาวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอรร่ี์จริงๆ ได้

เรียนรูว้ิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีวา่ มีวิธีการปลกูอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ี

ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั หมูยา่งเกาหลี  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้

ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอร ์(สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่า

เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้
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เป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตาราง

ประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางไปพิพิธภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว

เกาหลี ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชุดฮนั

บก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์

แบรนดด์งัของเกาหลี ณ คอสเมตคิ มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ อาทิเช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก 

แป้งโรตี โลจคิูส ฯลฯ  

เยน็    รบัประทานอาหารค า่ พุลโกกี 

จากน้ันน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวท่ี

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์*.*. ซ่ึงเป็น 1 

ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

 

 

 

 

ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รกัทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้ง

กุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็

จะน าแมกุ่ญแจน้ีไปคลอ้งกบัรั้วเหล็ก ส่วนลกูกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยือนและ

คลอ้งกุญแจคู่รกักนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรกัของทั้งคู่ยืน ยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

และน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม  GALAXY HOTEL OR SML 

วนัที่4 ศูนยโ์สม – น ้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บา้นบุกชอนฮันอก– 

RUNNINGMAN THEME PARK - ดิวตี้ ฟร–ีตลาดเมียงดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้ชมศูนยโ์สม ซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม

วงจรชีวิตของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุง

ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ แลว้เขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมา

รับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด , 

โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ ้เป็นตน้   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัไก่ตุน๋โสม 

บ่าย จากน้ันพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัชางดอ๊กกุง พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงาม

มากในช่วงท่ีมีการปกครอง ดว้ยระบบกษัตริยข์องเกาหลี ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั ใน
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การเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญั ท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต   พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวน

ดา้นหลงัส าหรบั เป็นท่ีพกัผ่อน ของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลา

ริมน ้า 

 

 

 

 

 จากน้ันเดินทางไปยงัหมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องเกาหลี 

ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลน้ัน หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ 

มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของ

เกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 

หลงั (รปูแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มา

ตั้งแต่สมยัโชซอน ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮันอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดัดแปลงให้

เป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสต์เฮา้ส์ รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้ริการแก่

นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสมัผสัและเรียนรูว้ฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีก

หน่ึงส่ิงท่ีส าคญัก็คือหมูบ่า้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบา้น   พิเศษสุด!!! พาท่านพบกบั 

RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหมใ่นยา่นอินซาดง ท่ีมาพรอ้มกบัธีม รนัน่ิงแมน รายการวาไรต้ียอด

ฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 

ภารกิจ ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกว่า 80 คะแนนจะไดร้บัใบ

ประกาศนียบตัรท่ีระบุวา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนท่ี 8 ! 

  

 

 

 

 

 

 จากน้ันพาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 

ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ จมิดกั (ไก่พะโลเ้กาหลี) 

  จากน้ันเดินยอ่ยต่อกนัท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปป้ิงขึ้ นช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคน

ไทยรูจ้กักนัในช่ือสยามแสควรเ์กาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลาย

ยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, รองเทา้

ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาว

เกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

จากน้ันน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML  
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วนัที่5 ศูนยส์มุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอรม์าเก็ต-กรุงเทพฯ   

(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงท่ีซากุระบานเท่านั้น) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ท์จากโรงแรม แลว้น าท่านสู่ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ 

บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่าน ช็อปป้ิงต่อท่ี  

ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่น

ท่ีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดับ  

เคร่ืองส าอาง และยังมีรา้นแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของ

มหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ี

น่ารกัและใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียว

ในโลก 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั โอซมับุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผดัซอสเกาหลี) 

ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แห่งใหม่ ณ 

กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรบัสะพานท่ี

ทรุดโทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจุบนัไดก้ลายมาเป็น สถานท่ี

พกัผ่อนส าหรบัประชาชน และนักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

(ช่วงท่ีดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรืออีกช่ือนึงเรียกว่าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะ

บานสะพรัง่ ไปทัว่ถนน ยออิโด (Yeouido's Streets) ซ่ึงมีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี ในเดือน

เมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดือน จะมีการจดัเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ทุกท่านจะไดส้มัผสัสีสนั

แห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค กบัสีขาวอมชมพขูองดอกซากุระท่ี

สวยงาม  
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จากน้ันพาท่านละลายเงินวอนท่ี รา้นคา้สนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อน

อ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมูย่างเกาหลี ไก่ ตุ๋นโสม

ส าเร็จรปู ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

 

 

 

 

19.40น.         น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน KE659 

23.50น.     ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 
FLIGHT DETAILS 

KOREANAIR 
KE658 BKK - ICN 21-45 – 04.50+1 

KE659 ICN – BKK  19.40 – 23.50 

 
อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า  
12 ปี  

พกัเดีย่ว 

มีนาคม 14 – 18 มนีาคม 
21 – 25 มนีาคม 

  19,900 5,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 

 คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ

 น า้ดืม่ทา่นละ 1 ขวด / คน / วนั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่(ขึน้อยูก่บัการผนัแปรของภาษนี า้มนั ณ วนัน ัน้ๆ) 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่พเิศษสาํหรับบคุคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เร่งดว่น ซึง่บรษัิทฯ จะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ คา่โทรศัพทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 

 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกําหนดใหไ้มเ่กนิทา่นละ 23 กก.) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทา่นละ 35,000 วอน/คน/ทปิ หรอื 1,100 บาท / ทปิ / ทา่น 

 คา่ใชจ้่ายอนัเนื่องมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภัยธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษกีารบรกิารหกัณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษ)ี 

หมายเหต ุ 

 รายการ และราคาสาํหรับผูร้่วมเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 25 ทา่น เดนิทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งกับสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กใน
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ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่สว่นตวัของทา่นระหวา่ง

การเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางมไิดร้บั

อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนือ่งมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ การ

เปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิอนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมใ่ชบ้รกิารบางสว่นหรอืท ัง้หมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเวลา การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภัย และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไม่สามารถร่วมทวัรท์กุวนั แคส่มัคร

มาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทั

จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

 หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

 *.*.*. น า้หนกักระเป๋าคนละ 23 กโิลกรมั*.*.*. 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลังการจอง และชําระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 วนั 

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุยาวชาํระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   

(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 **ต ัง้แตว่นัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ประกนัส าหรบัทา่นทีต่อ้งสงสยัวา่
แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บการแจง้เตอืนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมอืงเกาหล ีและสายการบนิ 

เพราะมลีกูคา้ทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี เพือ่จดุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปทํางานในประเทศเกาหล ีโดยบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนั

เพือ่ใหล้กูคา้เดนิทาง ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป เป็นจํานวนเงนิ  100 ดอลลา่ (3,300บาท)  และจะคนืใหเ้มือ่ลกูคา้เดนิทางกลับถงึ
ประเทศไทยพรอ้มกรุ๊ป  และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหล ีดงันัน้ทางบรษัิทฯจงึใคร่ขอ

ความร่วมมอืมา ณ ทีน่ีด้ว้ยคะ่ 


