
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 นําท่านบินลดัฟ้าโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)    
 นน.กระเป๋า 30 โล เสิร์ฟอาหารร้อน ไป-กลบั 

 พกัโรงแรม 3 คืน  ระดับมาตรฐาน  
 อาหารทานครบ 10 มื้อ พเิศษ ขาปูยกัษ์ เติมไม่อั้น !!! 
 ราคานีร้วมตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว 

พเิศษ อพั BUSINESS CLASS                  บาท 
*หมายเหตุ ราคาไป-กลบั เสิร์ฟอาหารแบบ ECONYMY CLASS 

 

วนัแรก              กรุงเทพ – สนามบินอนิชอน  

18.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบิน THAI AIRWAY ประตูทางเข้าที ๋2แถว B/C 
 เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง   
    22.00 น.    ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้  โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เทีย่วบิน TG 8050 



 

 

 

 
 

                          (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อกีคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดนิทาง) 

 
 
 

วนัที ่2 หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนาม ิ 
05.50น. ถึง สนามบินอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย นาํท่านสู่ หมู่บ้านลูกกวาด หมู่บา้น
เลก็ๆ ท่ีสร้างเรียบแบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝร่ังเศส บา้นเรือนร้านคา้แต่ละหลงั 
จะทาสีสนัสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสีอยูป่ะปนกนั ใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบั
การถ่ายรูปแวะชมและแวะจบัจ่ายซ้ือของ ตามร้านคา้ท่ีต่างก็นาํเสนอการขาย ได้
อยา่งน่ารักและน่าสนใจ... 
 

จากนั้นนาํท่านช็อปป้ิง พาจู พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต  PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  
ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 165ร้านคา้และมีสินคา้แบรนด์ดงั มากมาย อาทิเช่น  Armani , Calvin , Diesel , DKNY , Guess , 
Escadaฯลฯอิสระตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ชาบูชาบู)   

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงสาํหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายทาํละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอย
อยูท่างตอนเหนือของแม่นํ้ าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดิน
เล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่
ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต์่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 
 
 
 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารคํา่ ทคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี) 
          จากนั้นนาํท่านเขา้ สู่ท่ีพกั CENTRAL PLAZA HOTEL OR SML  
วนัที ่3 พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ทาํคมิบับ  -ใส่ชุดฮันบก –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ย่านทงแดมุน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การทาํสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั

ความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พร้อมกบัลองทาํ คิมบบั หรือ ขา้วห่อสาหร่าย อยา่งสนุกสนาน 
                        พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจาํชาตเิกาหล ีเพ่ือเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั หมูย่างเกาหล ี 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 

ประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุขชม
ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดง
ต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจาํวนั 
 
 
 
 
 

          
เยน็    รับประทานอาหารคํา่ โอซัมบุลโกก ี(หมูและปลาหมกึผดัซอส) 
                         จากนั้นนําท่านเดินชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ย่านทงแดมุน หรือ ประตูด้านตะวนัออก เป็นตลาดท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย และ

หา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยักวา่ 10 แห่ง สินคา้มีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไม่แพง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกายมากมาย ทั้งในตึกและร้านคา้ภายนอกริมสองขา้งถนน โดยมีแหล่งสําหรับเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสําคญัๆ ไดแ้ก่ มิกลิโอเร 
(Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอม็ (hello apM) เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

นาํท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรมยา่นกรุงโซล   INTERCITY HOTEL OR CO’OP CITY HOTEL  OR SML 
วนัที4่ ศูนย์โสม – คอสเมตกิ – พระราชวงัเคยีงบก – ทาํเนียบประธานาธิบดเีกาหล ีบลูเฮาส์ – คลองชองเกชอน -ดวิตีฟ้รี 

คล้องกญุแจคู่รัก@            - ตลาดเมยีงดง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม 
พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรัก
และนบัถือต่อมาอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางคแ์บรนด์ดงัของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิ
เช่น ครีมนํ้ าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  



 

 

 

 
 

 น ำท่านเขา้ชมพระราชวงัเคยีงบ็อคคุงชมพพิธิภัณฑ์คตชินพื้นบ้าน พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ซ่ึงสร้างข้ึนในปี  ค .ศ . 
1394 สมยัราชวงศโ์ซซอน เป็นศูนยบ์ญัชาการท่ีประทบัของกษตัริยส์มยั 600 ปีก่อน ชมพระท่ีนัง่ต่าง ๆ ท่ีสาํคญั  ประกอบด้วย
หมู่อาคารต่าง ๆมากมาย อาทิ ทอ้งพระโรงท่ีสร้างดว้ยไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุด  นาํท่านถ่ายภาพคู่กับ พลบัพลากลางนํ้ า ตาํหนักทรง
พระอกัษร เป็นตน้  
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านนาํท่านชม คลองชองเกชอนเป็นคลองท่ีเก่าแก่มากของประเทศเกาหลี ไหลผา่นใจกลางกรุงโซล มีอายกุวา่ 600 ปี 
ถูกขดุข้ึนมาโดยใชก้าํลงัคนนบัแสนตั้งแต่สมยักษตัริยย์องโจ แห่งราชวงศ์โชชอน ความยาวคลองประมาณ 5.84 กิโลเมตร จาก
เดิมมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและทางด่วน มีการสร้างตึกสูง อาคารธุรกิจ ซ่ึงทาํให้บริเวณคลองชองเกชอนต็มไปดว้ยชุมชน
แออดั จนกระทัง่ปีค .ศ . 2003 มีการทุบทางด่วน และร้ือถนนโดยรอบมากมาย ฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝ่ังคลอง และทาํทางเดินเลียบ
คลองซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมคลองไดอ้ยา่งไม่เบ่ือ ปรับปรุงนํ้ าเน่าเสีย ให้เป็นนํ้ าใสสะอาด ทาํให้นกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกหลัง่ไหลกนัมาเท่ียวชมความงาม คลองชองเกชอนจึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัไก่ตุ๋นโสม 
 ต่อดว้ยช็อปป้ิงสินคา้ท่ีดวิตีฟ้รี(Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนาํใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ นํ้ าหอม เส้ือผา้
เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั จากนั้นนาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขา
นัมซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ *.*. ซ่ึงเป็น 
1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้
รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งทาํคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะ
เขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจและก็จะนาํแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความ
เช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะทาํใหค้วามรักของทั้งคู่ยนื ยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล  
 
 
 
 
 
ช๊อปป้ิงกนัต่อกนัท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นนาํของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือ
สยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่จะเป็นเคร่ืองสําอางยี่ห้อดงัๆอยา่ง 3CE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

เยน็ รับประทานอาหารคํา่ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู เตมิไม่อั้น 
 

 
  
 



 

 

 

 
 

 
จากนั้นนาํท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรมยา่นกรุงโซล INTERCITY HOTEL OR CO’OP CITY HOTEL  OR SML 

วนัที5่ ศูนย์สมุนไพร – ร้านนํา้มนัสนเข็มแดง - ตลาดฮงอกิ -  TRICK EYE MUSEUM + ICE GALLERY 

 ซุปเปอร์มาเกต็-กรุงเทพฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม แลว้นาํท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง 
ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา แลว้เขา้ชม  นํ้ามันสนเข็มแดง 
(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้น
เลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
 
 
 จากนั้นพาท่าน ช็อปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทันสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองสาํอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์เมด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค์ ของ
บางอยา่งทาํมาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั เมนูจมิดกั( ไก่พะโล้ผดัเส้นเกาหล)ี 

จากนั้นนาํท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อตอ้งการจะจุด
ประกายความคิดสร้างสนัและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช ้
เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง 
โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภณัฑมี์ภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการแอ็คชัน่ท่าทาง
ต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกบัเขา้ชม ICE MUSEUM  

 
 
 
 
 
 

 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอาํลาเกาหลี อาทิ 
บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 
 
 



 

 

 

 
 

 
20.10 น.         นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 8053 
23.50น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

FLIGHT DETAILS 

THAI 
AIRWAYS 

TG8050 BKK - ICN 22.00 – 05.25 

TG8053 ICN – BKK  20.10 – 23.50 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  

2 ท่าน 
เดก็อายุตํา่กว่า  

12 ปี  
เดก็ทารก 

(INFANT) 
พกัเดีย่ว 

12 – 16 เมษายน  (วนัหยุดสงกรานต์) 28,900 7,000 5,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 นํา้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีนํา้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษสาํหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 35,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,100 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาสาํหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่กบั 



 

 

 

 
 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าดาํเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. นํา้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 



 

 

 

 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 **ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัสําหรับท่านทีต้่องสงสัยว่าแอบแฝงมา

เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปทาํงานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจาํนวนเงิน  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


