
 

 

 

หมูบ่า้นเทพนยิาย ชมความงามบนเกาะนาม ิวดัวาวจูองซา 
ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เลน่สกทีีล่านสกขีนาดใหญ่ 
สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ ณ เอเวอรแ์ลนด ์

พระราชวงัเคยีงบกคงุ หมูบ่า้นบกุชนฮนันก  โซลทาวนเ์วอร ์
ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง ดงแดมนุ ถนนฮงอกิ DUTY FREE 
โดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เครือ่งลําใหญ ่

เทีย่วจดัเต็ม6วนั3คนื อาหารทกุมือ้ ไมม่วีนัอสิระ   
คุม้กวา่นีไ้มม่อีกีแลว้ !! 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

2  เกาหลใีต ้–หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ ทาวน ์– เกาะนาม–ิ วดัวาวูจองซา 

3  ไรส่ตอเบอรรี ่-เลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–โซล - ศนูยเ์ครือ่งสาํอางค ์– 
ชอ้ปป้ิงดงแดมนุ 

4  ศนูยโ์สม – บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบกคงุ –หมูบ่า้นบุกชนฮนันก - โซล ทาวนเ์วอร ์- ตลาด
เมยีงดง –ดวิตีฟ้ร ี

5  ศนูยส์มนุไพร – ศนูยน์ํา้มนัสนแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทาํคมิบบั+สวมชุดฮนับก – ถนนฮงอกิ 
– พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิ– พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน 

6  สนามบนิอนิชอน –  กรงุเทพฯ   

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 09 Dec 2018  19,999  19,999 19,999 6,000 5,000 

06 - 11 Dec 2018  19,999  19,999 19,999 6,000 5,000 

11 - 16 Dec 2018  18,999  18,999 18,999 6,000 5,000 

13 - 18 Dec 2018  18,999  18,999 18,999 6,000 5,000 

18 - 23 Dec 2018  18,999  18,999 18,999 6,000 5,000 

05 - 10 Feb 2019  17,999  17,999 17,999 6,000 5,000 

07 - 12 Feb 2019  17,999  17,999 17,999 6,000 5,000 

12 - 17 Feb 2019  17,999  17,999 17,999 6,000 5,000 

14 - 19 Feb 2019  18,999  18,999 18,999 6,000 5,000 

20 - 25 Feb 2019  16,999  16,999 16,999 6,000 5,000 

21 - 26 Feb 2019  16,999  16,999 16,999 6,000 5,000 

 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

23.00 น  คณะพรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ 
THAI AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง 

**หมายเหต ุสายการบนิไทย แอร ์เอเชยี เอ็กซ ์จะจัดทีน่ั่งแบบสุม่(อตัโนมตั)ิ หากลกูคา้ตอ้งการ
เลอืกทีน่ั่งตอ้งชาํระเงนิเพิม่ ตามทีน่ั่งทีล่กูคา้ตอ้งการ น้ําหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่น เทา่นัน้ หาก
ตอ้งการน้ําหนักเพิม่ลกูคา้ตอ้งชาํระเงนิเพิม่ตามสายการบนิเรยีกเก็บ และ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิด
บรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง
ออก 40 นาท ี

วนัที ่2 เกาหลใีต ้–หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ ทาวน ์– เกาะนาม–ิ วดัวาวูจองซา 

02.35 น.  บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 

10.50 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 
หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื 
DONGHWA MAEULไดถ้กูเนรมติรและตกแตง่ใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแหง่
เทพนยิายมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมูบ่า้นแหง่นีเ้ชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิ
กบัตะเกยีงวเิศษหนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

ไชน่าทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืกําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปีค.ศ. 1883 ในอดตี
นับเป็นพืน้ทีสํ่าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนีแตก่ลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่
วฒันธรรมของคนรุน่กอ่นยงัคงมใีหเ้ห็น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร เมนทูคัคาลบ“ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั เกาะนาม(ิNAMI ISLAND)แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้
บนเกาะ  จะมบีรรยากาศรม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และ
ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล ในการขา้มไปเกาะนามติอ้งน่ังเรอื
เฟอรีข่า้มไป เรอืจะมใีหบ้รกิารวนัละสามรอบ จดุไฮไลทบ์นเกาะจดุแรกคอื “Winter Sonata’s First 
Kiss” ใกลก้ันนัน้จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานึง่เตาถา่น
แบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถงึจดุไฮไลทข์องเกาะนามอิกีรายการทอ่งเทีย่วนี ้อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกันไดพ้จิารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิของหัวหนา้
ทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในครัง้นัน้ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ และขึน้อยูก่บั
สภาพการณ์ปัจจบุันแหง่น่ันคอื “Ginkgo Tree Lane” เมือ่เขา้ชว่งฤดหูนาว และหมิะตกเมือ่ไหร ่
อโุมงคต์น้แปะก๊วยจะถกูยอ้มไปดว้ยหมิะขาวเรยีงแถวทอดตัวยาวกวา่ 80 เมตร เป็ นจดุที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูมากทีส่ดุ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางมาไหวพ้ระ ณวดัวาวจูองซา วดันีส้รา้งขึน้ในปี 1970 เพือ่แสดงการตอบแทน
ความเมตตากรณุาของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศในรปูสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอืพระเศยีร
ของพระพทุธเจา้มคีวามสงู 8 เมตรและไดร้บัการบันทกึลงกนิเนสบุ๊คใหเ้ป็นรปูสลกัทีทํ่าจากไมท้ีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

คํ่า  บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคารเมน ูชาบู ชาบู สกุ ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหลอีาหารพืน้เมอืงของ
เกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

วนัที ่3 ไรส่ตอเบอรรี ่-เลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–โซล - ศนูย์
เครือ่งสาํอางค ์– ชอ้ปป้ิงดงแดมนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่เปิดประสบการณ์การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร สมัผัสวถิชีวีติ
ชาวไรข่องคนเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ จากไรใ่นชว่งของฤดกูาลเก็บเกีย่ว และชมิสตรอเบอรร์ี่
สดๆ หวานฉ่ําจากไร ่นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถซือ้กลบัฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ย สตรอเบอรร์ีส่ด
ใหมจ่ะถกูแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และนําสง่ใหท้า่นวนัสดุทา้ยทีส่นามบนิ    จากนัน้นําทา่นไปสมัผัส
ประสบการณ์หนา้หนาวสดุสนุกบน ลานสกขีนาดใหญ ่พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สดุใหท้กุทา่นดว้ยการ
พาไปเลน่สก ีมเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการลองเลน่สก ีการเตรยีมตัวกอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ี
ผา้พันคอแวน่กันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน้ําหรอืผา้รม่ และกางเกงรัดรปู พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะนํา และ
ฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของทา่นเองเป็นสําคัญ**
ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก*ี* 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์EVERLAND THEME PARK)สวนสนุกกลางแจง้
ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ  หรอื ดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีตต้ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาและไฮไลคท์ีพ่ลาด
ไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS)นอกจากนี ้ยงัมสีวนดอกไมท้ีกํ่าลังออก
ดอกบานสะพรั่งอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ู(Four Season Garden) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหาร
พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้กักนัดที ัว่โลก  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุโซล นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิมจากนัน้นําทา่นช ้

อปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางที ่COSMETIC GALLERYเป็นศนูยร์วมของเครือ่งสําอางของเกาหล ีอาทิ
เชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทั่วโลก
เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝากอสิระกบัการชอ้ปป้ิงยา่นดงแดมนุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 
เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งหนัง ชดุสภุาพสตร ีชดุเด็กน่ารักๆ เครือ่งกฬีา เป็นตน้ ทา่นสามารถตอ่รองราคา
ในการซือ้ไดต้ามสมควรเลยทเีดยีว 



 

 

คํ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิเนือ้หมสูดหมกัผดัซอสและ
เครือ่งเทศ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ศนูยโ์สม – บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบกคงุ –หมูบ่า้นบุกชนฮนันก - โซล ทาวนเ์วอร ์- 
ตลาดเมยีงดง –ดวิตีฟ้ร ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสูศ่นูยโ์สมซึง่รัฐบาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดี
ทีส่ดุ นําทา่นผา่นชมบลเูฮา้สส์ถานทีพั่กประธานาธปิดเีกาหลใีต ้ถา่ยรปูกบันกฟินกิส ์ชมพระราชวงั
เคยีงบ็อคคงุพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลซีึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศโ์ซซอน เป็น
ศนูยบ์ัญชาการทีป่ระทบัของกษัตรยิส์มัย 600 ปีกอ่น นําทา่นถา่ยภาพคูก่บัพลบัพลากลางน้ํา “เคยีง
เฮวร”ู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตสําหรับตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวงัในสมยักอ่น
ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง 

 นําทา่นสูห่มูบ่า้นบุกชนฮนันกหมูบ่า้นโบราณเกาหลทีีเ่ดมิเป็นทีอ่ยูข่องเหลา่ขนุนางสมัยกอ่นเป็น
แหลง่เรยีนรูเ้ผยแพรว่ฒันธรรมเกาหลใีหก้บันักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งดนํีาทา่นสมัผัสกบัจดุชมววิของกรงุ
โซลทีย่อดเขาเขานัมซนัภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร 

จากนัน้นําทา่นชมโซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 
เมตรและมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิแบบพาโนรามา่นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่
ทีคู่ร่กัทกุคูไ่มค่วรพลาด สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดงัLove Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่กัทีม่า
คลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะมคีวามรกัทีย่นืยาวไปตลอดกาล**ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 

จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมยีงดงแหลง่รวมวยัรุน่ยา่นสยามสแควรโ์ดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้
และนําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Freeแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายไมว่า่จะเป็น 
น้ําหอมเสือ้ผา้เครือ่งสําอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งัและสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ
อกีมากมาย อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, 
GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIUเป็นตน้ 

คํ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 



 

 

 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพร – ศนูยน์ํา้มนัสนแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทาํคมิบบั+สวมชุดฮนับก – ถนนฮ
งอกิ – พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิ– พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทา่นชมศนูยส์มนุไพร (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรงป้องกนัโรคตบัแข็งจากนัน้นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ี่
สกัดจากนํา้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกายลดไขมันชว่ยควบคมุอาหาร
และรกัษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้นําทา่นสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ยซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหลปีระวตัคิวาม
เป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ยพเิศษมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับกพรอ้ม
ใหท้า่นทาํคมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ยจากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง
ถนนฮงอกิ หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลยัฮงอกินีเ้ป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงสําหรับวยัรุน่ทีไ่มค่วรพลาด 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีิว๋ดาํวุน้เสน้เมนพูืน้เมอืง
ด ัง้เดมิของเมอืงอนัดงปจัจบุนัไดร้บัความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นที่
ถกูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

 นําทา่นชม “พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ”ิใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหม ่เป็นภาพวาดใน
ลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมและชม“ICE MUSEUM 
พพิธิภัณฑน้ํ์าแข็ง"ปะตมิากรรมน้ําแข็ง ตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจั่ดโชวน้ํ์าแข็งแกะสลกั จากนัน้
ทา่นชอ้ปป้ิงทีซุ่ปเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี่
ก ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ยขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

คํ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนบูบิมิบบั ขา้วยาํผสมผกัสตูรเกาหลเีป็น
ขา้วสตูรด ัง้เดมิของเกาหล ีซึง่นาํเอาขา้วสวยผกัตา่ง ๆ เชน่ ถ ัว่งอก ผกักาด เห็ดหอม 
สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผดัรวมกนัซึง่ก็จะไดร้สชาตแบบเกาหลจีรงิ ๆ ทานพรอ้มกบันํา้ซุป 
กมิจ ิ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เพือ่เดนิทางกลบั 

วนัที ่6 สนามบนิอนิชอน –  กรงุเทพฯ   

01.05 น.  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิทีX่J703 

04.40 น.  ถงึประเทศไทยสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 **ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรห์รอือาหารบางมือ้ไดต้ามความเหมาะ ณ 
สถานการณป์จัจบุนั โดยคาํนงึถงึลกูคา้เป็นสาํคญั 

 **ขอ้สาํคญั!! บรษิทัของเรา ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิ
ทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ไทย
และเกาหลขี ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคน
เขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเองทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 



 

 

หมายเหต ุ

อตัราคา่บรกิารรวม 
1. คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ (ตั๋วกรุป๊ไม่
สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได)้ 
2. คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกันอบุัตเิหตคุา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืชดเชยกรณีสญูเสยีอวยัวะ
หรอืทพุพลภาพ สิน้เชงิ หรอืเสยีชวีติวงเงนิ1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน้ําหนักโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบัไมเ่กนิทา่นละ 20กก.และสมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิทา่นละ 7 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัท์
ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอื
รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

3. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่และการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณุาสํารองทีน่ั่งและชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่- สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชาํระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30วนั 

3. หากจองภายใน 30 วนั กอ่นเดนิทาง ตอ้งชาํระเต็มจํานวน 
4. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1.สําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ใหเ้มือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บเงนิมดัจําทัง้หมด 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 
4.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีตไ้ม่
มกีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
6.ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 



 

 

7.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทาบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1.ทัวรน์ีสํ้าหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ และ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืนหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนบรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได ้) 

2.ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธ       การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
10 วนักอ่นการ เดนิทางสําหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการที่
มนัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4.กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายในเชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ
ออกตั๋ว  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอื
วา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดังกลา่ว 

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

6.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น้ําเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวรห์ากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตามทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ       และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

8.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

9. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 


