
FLIGHT DETAILS 

  THAI AIRWAY 

TG8086 11 SEP BKK - ICN 21.35 – 05.00+1 

TG8089 15 SEP ICN - BKK 22.50 – 02.40+1 

NIDN192777



  

 

 

 

 

 

 

 

น้ําหนักกระเปาโหลด 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 

 

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาที่แนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง  

หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจงเจาหนาที่กอนทําการจองคะ***** 

 

 

 

 

 รายการทัวร เชา เที่ยง เย็น ที่พัก 

วันที่ 1 

11 กันยายน 62 

พบกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ– ออก

เดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 

- - - - 

 

วันที่ 2 

12 กันยายน 62 

 

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เมืองคังนึง 

– บานโอจูกฮอน – ชายหาดอันมก – 

ชายหาดจูมุนจิน  

 

- 

 

คัลบ ี

 

บีบิมบับ 

+ 

ซุป 

Gangneung 

SkyBay 

หรือเทียบเทา 

ระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 3 

13 กันยายน 62 

 

ถนนวอลฮวา – ตลาดกลางคังนึง – 

หมูบานเตาหูโชดัง – วัดวาวูจองซา – 

Cosmetic Center – ตลาดทงแดมุน 

 

โรงแรม 

 

ซุนดูบูจิ

แก 

 

บาบคีิว 

บุฟเฟต 

Ibis or Novotel 

Ambassador 

Seoul Yongsan 

หรือเทียบเทา 

ระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 4 

14 กันยายน 62 

ศูนยโสม – น้ํามันสนเข็มแดง – 

มหาวิทยาลัยอีแด  – พิพิธภัณฑสาหราย 

+ ทําคิมบับ + ถายชุดฮันบก – ดิวต้ีฟรี – 

ตลาดเมียงดง 

 

โรงแรม 

 

บุลโกกิ 

 

ชาบ ู

ชาบ ู

Ibis or Novotel 

Ambassador 

Seoul Yongsan 

หรือเทียบเทา 

ระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 

15 กันยายน 62 

ศูนยสมุนไพร – ยานยอนนัมดง – ยาน

มหาวิทยาลัยฮงแด – รานละลายเงนิวอน  

– กรงุเทพฯ 

โรงแรม จิมดัก - - 



  

 

 

 

 

รายการทวัร 

 

วันที่ 1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

18.30 น    คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอร...  สายการบนิไทย  

 เจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG8086 บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง 

 (บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาที่แนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง  

 หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่กอนทําการจองคะ) 

วันที่ 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เมืองคังนึง – บานโอจูกฮอน – ชายหาดอันมก – ชายหาดจูมุนจิน 

05.00 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

เชา จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคังนึง Gangneung เปนเมืองในจังหวัดคังวอนโด ทางฝงตะวันออกของเกาหลีใต 

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ใชเวลาเดินทางจากสนามบินอินชอนประมาณ 3 ช่ัวโมง แลวพาทานชม 

บานโอจูกฮอน (Ojukheon House) หรือแปลวาบานไผ ดํา เปนอดีตบานพักของ ชิน ซัมดัง (Shin 

Saimdang) ศิลปนช่ือดังของเกาหลีในยุคโจซอน(Joseon)เมื่อประมาณป ค.ศ. 1500 และเปนบานเกิดของลูก

ของเธอ อี ยุล-กก( Yulgok Yi-I) ที่เปนนักปราชญและนักเขียนที่ใหญคนหน่ึงของยุคโชซอนเลยทีเดียว ดวยอายุ

กวา 500 ปของบานหลังน้ีจึงทําใหบานน้ีเปนหน่ึงในโบราณสถานที่เกาแกที่สุดหลังหน่ึงของเกาหลี ทําใหที่น่ีเปน

หน่ึงในแหลงทองเที่ยวหลักของเมือง Gangneung ภายในบานจะมีอนุสรณของ Yulgok, หองที่ Yi I เกิด และ

ศาลเจาในบานของเกาหลีที่เรียกกันวา Munseongsa และ Eojaegak ที่เปนหินใสหมึกที่ใชสําหรับเขียนหนังสือ

ในสมัยโบราณของ Yi I ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูคัลบี (หมูยางเกาหลี) 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ชายหาดอันมก (Anmok Beach) เปนชายหาดทรายสีขาว ยาว 150 เมตร ที่มักจะมี

คนมาพักผอนกันเปนครอบครัว อยูติดทาเรืออันมก (Anmok  Port) ที่มีเรือหาปลาประมาณ 23 ลํา นําอาหาร

ทะเลตางๆที่หาไดมาขึ้นฝงที่น่ี เชน สาหรายทะเล ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ กุง และปลาหลากหลายชนิด ติดกับ

ชายหาดจะมี Anmok Cafe beach หรือยานรานกาแฟริมชายหาดอันมก ซึ่งบริเวณน้ีจะมีรานกาแฟมากมาย 

ซึ่งเมืองคังนึงน้ีเปนยานแรกในประเทศเกาหลีที่มีการจัดเทศกาลกาแฟและมีการสงเสริมใหบรรดาคนทํากาแฟได

โชวฝมือรังสรรคกาแฟคุณภาพใหนักทองเที่ยวไดลองชิม นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑกาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบัน

อบรมบาริสตา อีกดวย เรียกไดวา เมืองคังนึงน้ี เปนเมืองแหงกาแฟของประเทศเกาหลีเลยก็วาได  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ตอมาพาทานชม ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) เปนชายหาดที่คนนิยมมากันเปนครอบครัว พาเด็กๆมา

เลนนํ้าทะเลที่ชายหาดน้ีเพราะมีนํ้าทะเลใสและต้ืน และที่น่ียังเปนแหลงคาขายอาหารทะเลที่มีราคาไมแพงอยูที่

ทาเรือจูมูจิน(Jumunjin Harbor)ที่อยูขางๆชายหาดดวย  ชายหาดจูมูจินเปนชายหาดขนาดกลาง มีทราย

สวยงามและนํ้าทะเลสีคราม หินรูปทรงแปลกๆ และปาตนสนที่อยูดานหลังของชายหาด มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม 

บริเวณชายหาดจูมูจิน จะมี Jumunjin Breakwater ที่สรางขึ้นเพ่ือปองกันชายฝงจากผลกระทบจากการกัด

เซาะและการลองลอยในแนวยาว ที่น่ีกลายเปนสถานที่ยอดนิยม เพราะที่สถานที่ถายทําละครโทรทัศนเรื่อง 

"Goblin: The Lonely and Great God (2016) "  อีกทั้งชายแหงน้ียังเปนสถานที่ถายอัลบ้ัมแจ็คเก็ต ของ

อัลบ้ัม “You Never Walk Alone” ของวง BTS ที่กําลังมีช่ือเสียงในขณะน้ีอีกดวย   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา (2)  เมนูบีบิมบับ (ขาวยําเกาหลี+ซุป) 

   จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Gangneung SkyBay หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ถนนวอลฮวา – ตลาดกลางคังนึง – หมูบานเตาหูโชดัง – วัดวาวูจองซา – Cosmetic Center – ตลาดทงแดมุน 

เชา รับประทานอาหารเชา (3)  ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนวอลฮวา (Wolhwa Street)  ‘Wolhwa’ ต้ังช่ือตามคูรัก Muwolrang และ 

Yeonhwa จากนิทานเกาต้ังแตสมัยราชวงศซิลลา ไฮไลทของถนนน้ีจะเปนตลาดขายอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัดคัง

วอน เชน ทักคังจอง , คัมจาจอน , แมมิลจอน  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาทานเดินชม ตลาดกลางคังนึง (Gangneung Central Market) เปนตลาดพ้ืนเมือง เปดต้ังแตป 

1980 ตลาดแบงออกเปน 2 โซน คือตลาดด้ังเดิมและตลาดปลา ช้ันสองมีรานอาหารและรานกาแฟ  

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 แลวพาทานเดินทางไปยัง หมูบานเตาหูโชดัง (Chodang Tofu Art Village)  เปนหมูบานที่ต้ังอยูในเมืองคังนึง 

ที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน. หมูบานแหงน้ีเปนหมูบานที่รายลอมไปดวยตนสนสีเขียวขจแีละวิวของ

ทะเลตะวันออกที่สวยงาม มช่ืีอเสียงในเรื่อง Tofu หรือวาเตาหูน่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูซุนดูบูจแิก (ซุปเตาหูออน) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดวาวูจองซา ต้ังอยูใน เมืองซู

วอน ท านจะไดชมความงาม ของ พระเศียรของ

พระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังสระ

นํ้าขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค

เล็กๆ วางเรียงรายอยูโดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสูเนินเขา 

จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอน 

ขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซึ่งนํามาจาก อินเดีย 

นอกจากน้ีที่วัดแหงน้ียังเปนที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใชตีในพิธีเปดกีฬาโอลิมปคในปค.ศ.1988 อีกดวย  จากน้ันพาทาน

เดินทางสูกรุงโซล แลวอิสระใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี ณ Cosmetic Center มีให

เลือกมากมายหลายยี่หอ อาทิเชน ครีมนํ้าแตกที่โดงดัง ครีมหอยทาก แปงโรตี โลจูคิส ฯลฯ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนู BBQ Buffet 

จากน้ันพาทานเดินยอยอาหารตอที่ ตลาดทงแดมุน เปน

ตลาดที่เต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคา ที่

ทันสมัยกวา 10 แหงต้ังอยูทามกลางบรรยากาศแบบ

ด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก เปน

แหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกายเครื่องหนัง 

เครื่อง-นอน เครื่องใชภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา 

รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลาย และทันสมัย

ในราคาที่ไมแพง 

 และนําทานเขา สูที่พักโรงแรม  Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว 



  

 

 

 

 

วันที่4 ศูนยโสม – นํ้ามันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด  – พิพิธภัณฑสาหราย    +ทําคิมบับ 

ถายชุดฮันบก – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา (6) ณ หองอาหารของโรงแรม 

 พาทานเขาชมศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือวา เปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุง

รางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ  นําทานเขาชม  น้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปจจุบันนิยมมา

รับประทานเพ่ือลางพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือดทั่วทั้งรางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด , โรคหัวใจ 

, โรคภูมิแพ เปนตน     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูบุลโกกี (หมูผัดซอสเกาหลี) 

จากน้ันพาทานไปยัง ยานมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เปนมหาวิทยาลัยสตรีที่มี

ช่ือเสียง และมีความโดดเดนของอาคารเรียนเปนอยางมาก และที่นาสนใจน่ันก็คือ เปนสถานที่ ที่มีวิวทิวทัศนที่

สวยงาม บริเวณโดยรอบน้ัน เต็มไปดวยตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเปนอยางมาก ทั้งในยาม

ดอกไมบานอยางซากุระ หรือชวงฤดูใบไมรวงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไมที่สวยงามมากๆทั้งน้ีบริเวณถนนหนา

มหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันวายานอีแด ยังเปนยานชอปปงยอดนิยมของบรรดาวัยรุนนักศึกษาและนักทองเที่ยว

อีกดวย  สินคาราคาไมแพง แถมไดชมวิวที่สวยงามเดินเที่ยวอยางเพลิดเพลินใจที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) เปนสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหราย

ครบวงจร ทุกทานสามารถเลือกซื้อสาหราย พรอมทั้งทดลองชิมไดตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหรายเปนรส

ตางๆ อยางเชน รสกุง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลวเชิญทานสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเปนชุดประจําชาติ

ของประเทศเกาหลีใต ถายรูปกับฉากจําลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเปนที่ระลึกเพ่ือ

ไปอวดคนทางบาน 

https://www.chilloutkorea.com/ewha-shopping-street/
https://www.chilloutkorea.com/ewha-shopping-street/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลวพาทานช็อปปงสินคาปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 

ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตลเกาหล ี

จากน้ันเดินยอยตอกันที่ ตลาดเมียงดง แหลงช็อปปงขึ้นช่ือและสถานที่รวมแฟช่ันช้ันนําของกรุงโซลหรือที่คนไทย

รูจักกับในช่ือสยามแสควรเกาหลีทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายย่ีหอไมวาจะเปนเครื่องสําอางยี่หอ

ดังๆอยาง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผาแฟช่ันมีสไตล, รองเทา

สนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ, นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆซึ่งที่น่ีจะมีวัยรุน หนุมสาวเกาหลี

ไปรวมตัวกันมากมายในแตละวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

และนําทานเขา สูที่พักโรงแรม  Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว 

วันที่5 ศูนยสมุนไพร – ยานยอนนัมดง – ยานมหาวิทยาลัยฮงแด – รานละลายเงินวอน  – กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา (9) ณ หองอาหารของโรงแรม 

 แลวนําทานสูศูนยสมุนไพรบํารุงตับ สมุนไพรชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 

ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา ตอมานําทานสู

ยานยอนนัมดง ช่ือน้ีอาจจะยังไมคุนหูมากนักแตเปนที่ๆ สายชิวหามพลาดเลย  

 เพราะเปนเปนยานที่ดีไซนเนอรรุนใหมที่มีความครเีอทีฟออกมาเปดรานกันเน่ืองจากคาเชาในเมืองมีราคาแพงมาก 

หลายคนเปนรานกาแฟฮิปๆตามซอย รานบูติคเกๆ เวลาเดินไประหวางทางจะมีรานกาแฟสวยๆเกๆซอนตัวอยู

มากมาย เดินดูทิวทัศนไปแวะจิบกาแฟไปชิลลสุดๆ ซึ่งยานยอนนัมดงน้ีอยูไมไกลกับยานฮงแดที่ทุกคนนาจะคุนหู

กันอยูแลว รานกาแฟที่เราแนะนําจะเปนรานยอนนัมดง ช่ือเหมือนยานเลย ซึ่งจุดเดนของคาเฟนอกจากจะเปน

กาแฟและเบเกอรี่ที่รสชาติอรอยแลว ภายในรานยังตกแตงเปนแนวการตูน เหมือนกับซีรี่ยเกาหลีเรื่อง Wใหทุก

ทานไดถายภาพสวยๆนารักๆเก็บไวเปนที่ระลึกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส) 

 เดินเลนยอยอาหารกอนกลับ ที่ยานสุดฮิป ยานมหาวิทยาลัยฮงแด หรือ ตลาดฮงอิกแหลงชอปปงที่อยูลอมรอบ

ไปดวยมหาวิทยาลัยช่ือดังในเกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่

ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปาเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน 

EVISU, ZARA ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ เชน 

เครื่องประดับ ตุกตา เสื้อผา และของแฮนดเมด ที่นารักและใชความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ินเดียว

เพ่ือใหไดเลือกซื้อ บางที่อาจเปนสินคาที่มีช้ินเดียวในโลก 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันพาทานละลายเงินวอนที่ รานละลายเงินวอน หรือซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคา พ้ืนเมืองเปนการส            

 

 

  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมนูอูดง 

 แลวเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

 

22.50 น.  นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8089 บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง 

02.40 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง 
ผูใหญพัก  

2 ทาน 

เด็กอายุตํ่า

กวา 

12 ป  

INFANT พักเด่ียว 

11 – 15 กันยายน 2562 20,900 - 7,000 - 7,900 - 

อัพเกรด Business Class  (ไป-กลับ) 8,000 - 

** หากตองการรีเควสที่นัง่บนเครื่องบิน  กรุณาแจง ณ ตอนที่ทําการจอง** 

บัตร  ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนดิ ไมสามารถใชสิทธิ์ + นน เพิ่มได เเละสะสมไมลไมไดทุกกรณ ี

อัตรานี้รวม 

• คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัด(ต๋ัวกรุป) ตามเสนทางที่ระบุในรายการ 

• คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ 

• คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ 



  

 

 

 

 

• คารถรับสง ตามรายการระบุ 

• น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด / คน / วัน 

• คาภาษีสนามบินทุกแหง(ขึ้นอยูกับการผนัแปรของภาษีน้าํมัน ณ วันนัน้ๆ) 

• คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ  

• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม 

• คาทําหนังสือเดินทาง 

• คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี) 

• คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรบับุคคลตางดาว หรือย่ืนวีซาเรงดวน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเปนกรณีตามจริง  

• คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรดีคาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

• คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

• คานํ้าหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 30 กก.) 

• คาทิปมัคคเุทศกทองถ่ิน คนขับรถทานละ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเปนเงินวอนกรณุาเช็คเรท ณ วันเดินทาง

คะ) 

• คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีการบรกิารหักณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการขอใบเสร็จมีภาษี) 

หมายเหตุ  

 รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 25 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองที่น่ังกับ 

สายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน 

ตามสถานการณดังกลาว 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรอืสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทาน

ระหวางการเดินทาง 

 บรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสทิธิ์ในการไมคนืเงนิไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ในกรณทีี่ผูเดินทางมิไดรับ

อนุญาตใหเดินทางเขา หรอืออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรอื มีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ดวยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความลาชา 

การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรอืหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล 

ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 



  

 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีที่ผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือทั้งหมด 

โดยความสมัครใจของผูเดินทางเอง และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจบ็ปวย การถูกทําราย การสญูหาย 

หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมสีิทธ์ิในการใหคําสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 บริษัทฯ จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทวัรทุกวัน 

แคสมคัรมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรใน

บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนนิการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD 

(กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูที่มีอายุนอยกวา 12 ป 

 หนังสือเดินทางจะตองมีอายเุหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

 *.*.*. น้าํหนักกระเปาคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*. 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน 20 วัน 

หากเปนชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน 30วัน   

(การไมชําระเงินคามัดจํา หรอืชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจดัมีสิทธิยกเลิก

การจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  

**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได** 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 



  

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 


	จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
	อัตรานี้รวม
	อัตรานี้ไม่รวม


