
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13341 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
KOREA STRAWBERRY EP.2 5D3N  

โซล เกาะนามิ เอเวอรแ์ลนด ์ 

(THAI AIRWAYS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
ทะเลสาบมาจัง-เกาะนาม-ิป้อมปราการฮวาซอง-โรงเรยีนสอนท าขา้วหอ่สาหร่าย+ใสช่ดุฮันบก-COSMETIC-
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COMMONGROUND-ศูนยโ์สมเกาหลี-น ้ามันสนเข็มแดง-บลูเฮาส+์พระราชวังชา
งด๊อก-หอคอเอ็นโซล-ดวิตีฟ้ร-ีเมยีงดง-ศูนยส์มุนไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ- king's cross café-
ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ

สวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
(*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG656 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 
**พเีรยีต 17 – 21 พฤษภาคม 2562 เป็นเทีย่วบนิที ่TG658 เวลา 23.10น.-06.35น.** 
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วนัที2่ อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-เกาะนาม-ิป้อมปราการฮวาซอง 
06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.

ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 **บรกิารขนมปงัและนมกลว้ย ทา่นละ 1 ขวด** 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ู ชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake) เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีรั่กการถา่ยรปูเป็นอยา่งยิง่ รับรองวา่ทา่นจะตอ้ง
ประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละไมน่อ้ยทเีดยีว นักทอ่งเทีย่วจะ
ไดส้มัผัสกับบรรยากาศซึง่มคีวามยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึง่ของสะพานจะ
เป็นกระจกใส และสว่นทีเ่ป็นตะแกรงเหล็กเป็นทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มสดูอากาศสดชืน่
เย็นสบาย Landmark ใหม ่ ของเมอืง Paju ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ปีนีถ้อืไดว้า่เป็นหนึง่ใน
สถานที่ๆ  เหมาะแกก่ารชมใบไมเ้ปลีย่นสหีลากสสีนั ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธิร์มิ
ทะเลสาบ และทีข่าดไมไ่ดก้ับไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจังทีเ่พิง่เปิดตัวเมือ่ตน้ปีนีต้รง
กลางๆสะพานมพีืน้กระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพืน้น ้า  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบ ีไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเกาหล ี

จากนัน้น าท่านสู ่เกาะนาม(ิNAMI ISLAND) ตัง้อยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ 
ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่นายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองวา่ NAMINARA REPUBLIC 
และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋ว เขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ท าใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่
ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจาก เกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้
เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสี

ใหช้มกันทุก ฤดกูาล เป็นสถานทีโ่รแมนตกิ ส าหรับคูรั่กหนุ่มสาว และทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ
ของครอบครัวทีน่ีเ่คยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหล ีใครทีอ่ยากแชะรูปคูก่ับเบยอง
จนุ และทวิสนทีเ่รยีงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่
สักครัง้ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการฮวาซอง 
ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซวูอน โดยสรา้งขึน้จากพระบัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 
แหง่อาณาจักรโชซอน แฟนซีร่ยีเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน ซึง่ก็คอืพระเจา้
ซองโจน่ันเอง เพือ่เป็นเกยีรตติอ่บดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของอาณาจักรทีล่ว่งลับ
กอ่นจะไดข้ ึน้ครองราชย ์เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบชูานอกเหนือไปจากการเสรมิสรา้ง
ความแข็งแกรง่ใหแ้กร่าชวงศ ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมน ูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงเกาหล ีลักษณะคลา้ย
สกุีห้มอ้ไฟ 

  พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  
  หรอืเทยีบเทา่ 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที3่ โรงเรยีนสอนท าขา้วหอ่สาหรา่ย+ใสชุ่ดฮนับก-COSMETIC-สวนสนกุเอเวอร์
แลนด-์COMMON GROUND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท าขา้วหอ่สาหรา่ย อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิม

รับประทาน โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม 
ไขเ่จยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วัตถุดบิทีท่่านสะดวก วางแผบ่นแผ่นสาหร่ายแลว้มว้น
เป็นแท่งยาวๆ จากนั้นหั่นเป็นชิน้พอดีค า ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคมิบับระหว่างการ
ปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัว
ไชเทา้ดองและกมิจ ินอกนัน้ยังสามารถสวมใส่ ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชุดประจ า
ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้น
เครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไป
เป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอย
ทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ 
ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมคูาลบ ี

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ
เกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไล
เกอร์ (สงิโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถได ้
เป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 
และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดง
ตา่ง ๆ มากมาย จากนัน้น าท่านสู ่COMMON GROUND แหลง่ชอ้ปป้ิงในกรุงโซล สรา้ง
ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ มีส ินคา้แฟชั ้นมีดีไซน์ เช่น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า หมวก 
เครือ่งประดับ เรือ่ยไปจนถงึของใชป้ระจ าวนั และยังสามารถเดนิชมถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนขูา้วย าเกาหล ี 
 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีน า้มนัสนเข็มแดง-บลเูฮาส+์พระราชวงัชางดอ๊ก-หอคอเอ็น
โซล-ดวิตีฟ้ร-ีเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล (ีGINSEN CENTER) 
สมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ 
และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  น าท่านเรยีนรูก้าร
ท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมันที่อุดตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนัน้น าท่านสู ่บลูเฮาส ์(Blue 
House) ท าเนียบประธานาธปิดเีกาหลใีต ้มอีกีชือ่หนึง่วา่ “ชองวาแด” ชือ่นี้ถูกตัง้มาจาก
หลังคาของอาคารซึง่มุงดว้ยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง ท าใหอ้าคารมีความโดดเด่น
เนือ่งจากสฟ้ีาของหลังคา ตัดกับฉากหลังซือ้เป็นภเูขาพูกักซานสเีขยีวเขม้ เป็นทัศนียภาพ
ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  อาคารทีเ่ดน่ทีส่ดุก็คอื Main Ofiice ซึง่เป็นอาคารหลังของบลเูฮาส ์
หลังคาท าจากกระเบือ้งมากถงึ 150,000 อัน ซึง่มอีายุมากกว่า 100 ปี จากนัน้น าท่านสู ่
พระราชวงัชางดอ๊ก(Changdeok Palace) หรอื ชางด๊อกกงุ ไดช้ือ่วา่ “พระราชวังอันเป็น
ทีรั่กแหง่ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของ
พระเจา้แทจง เป็นหนึง่ในหา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศโ์ชซอนทีส่ าคัญและมคีวาม
สวยงามดา้นสถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังที่ไดรั้บการดูแลดีที่สุดในบรรดาพระราชวัง
ทัง้หมด อกีทัง้ยังทรงคณุคา่ในแงป่ระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ใกล ้ๆ กันภายในพืน้ทีข่อง 
พระราชวังชางด๊อก ยังม ีสวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและจัดแต่งไว ้
อยา่งสวยงามส าหรับทีพั่กผอ่น เดนิเลน่ ผอ่นคลายพระอริยิาบถของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนัน้น าท่านสู ่หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วมค่าลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชมเมอืง 
ตัง้อยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขา
นัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate 
ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new 
look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่
หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะ
หมนุครบรอบทุกๆ 48 นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็
คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้ง
กญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้น
แมก่ญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่
ถา่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก  จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด
ภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวม
สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่
ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีง
ดงแหง่นีจ้ะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พักที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ- king's cross cafe-ยา่นฮงแด- 
ฮนุได เอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีHERB SHOP) ใหท้่านไดรั้บชมสมนุไพรที่

คัดเลอืกและดูแลอย่างพถิีพถัิน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็น
ของฝาก จากนัน้น าท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ(AMETHYST) พลอยสมีว่งทีม่ชี ือ่เสยีง
ของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและ
สิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่น จนถงึสมีว่งไวน ์เมือ่น ามาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู
และสรอ้ยขอ้มอื จะสวยงามจับตา เยา้ยวนใจ จากน่ันน าท่านสู ่king's cross cafe คาเฟ่
สุดแนวที่จ าลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง  แฮร์ร ี่ พอตเตอร์ สาวกตอ้งหา้ม
พลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทีเ่กา้เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟ
คงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มต่อระหว่างโลกมักเกิล้กับโลก
เวทมนตร ์ตัง้อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสัมผัสกลิน่
อายเวทมนต์ เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปต่างๆ (หมายเหตุ:ในกรณีที่ท่านตอ้งการเขา้ไป
ถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น ส าหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับค่า
ทัวร)์  

          

  
  
 
 
 
 
 
 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี
 จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้

ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่ ี
บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมา
เดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษ
ตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากนัน้น าท่านไป
ยัง ฮนุไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่น
กวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของ
ฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโก
แล๊ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  



 

21.25 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่
TG655 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.55 ชั่วโมง) (*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 

รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 



 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

17-21 พฤษภาคม 62 23,999 23,999 5,000 

13-17 มถินุายน 62 21,999 21,999 5,000 

26-30 กรกฎาคม 62 23,999 21,999 5,000 

08-12 สงิหาคม 62 23,999 23,999 5,000 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.) 

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
 
 
 

 
                    ขอ้ควรทราบ 
 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ในการเขา้-ออก
ทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและ
ไมค่นืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมา
จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิ
จะตอ้งแจง้กับทางเซลลท์ีจ่องมา และหากเป็นชาวต่างชาตชิาวเกาหลี จะตอ้งเพิม่จากราคา
ทัวรป์กตอิกี 300 USD 

 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวดวชิา 
นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ กลุ่ม
ธุรกจิขายของออนไลน์ หมอพยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที่มกีารดูงานตอ้ง
สอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้ 

 ทัวรน์ีจั้ดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้ หากทา่น
ไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 
คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ,ี ศูนย์
สมนุไพรเกาหล,ี น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 350 USDตอ่ทา่น 

 ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้ หากท่าน
ไดไ้มส่ามารถรว่มทัวรท์กุวนั แคส่มัครมารว่มทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กในราคา
พเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏวา่ ท่านไมร่่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการ
ในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ง
ทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 
  เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดใหม้ีผู ้

เดนิทางขัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจอง
ไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 

 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยันกับทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อันเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะ
เป็นการยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึ่ง บรษัิทฯ จะ
ยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ั่นใจกรณุาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน 
หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากมี
การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจากเป็น
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 
 
 

   อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 



 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจาก
การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด



 

หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะ
สอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ 
หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักใน 
      ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก  
      (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย              
คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู  
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


