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PREMIUM SEOUL  
5 วนั 3 คนื 
 

 เกบ็แอปเป้ิลสดๆ จากตน้ที ่Boss Apple Farm 
 สมัผสับรรยากาศ สดุฟิน Jingwansa Temple 
 ปักหมุด หมู่บา้นโบราณ Eunpyeong Hanok Village 
 ถ่ายรูปเนินคอสมอสบานๆ ใจกลาง Olympic Park    
 ท่องอาณาจกัร Lotte World + Lotte Aquarium  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง, ฮงแด 
 เสริฟ์ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มขาป ู

ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 5 เคานเ์ตอร ์

N สายการบนิ Korean Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

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

 
 
22:40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE658 
 
วนัที ่2 อนิชอน - สะพานแขวนคมัอกัซาน - Boss Apple Farm - หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง    
 
06:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย เดนิทางสู่ เมอืงพาจู จงัหวดัคยองกโีด ชมววิ สะพานแขวนคมัอกัซาน 
Gamaksan Suspension Bridge สะพานแขวนทีท่อดยาว 150 เมตรขา้มหุบเขา Silmari สะพาน
แขวนคมัอกัซานไดแ้รงบนัดาลใจจากการสรา้ง โดยใชช้ ือ่อย่างเป็นทางการของสะพานว่า Gloucester 
Heroes Bridge ซึง่กค็อืกองพนัที ่1 แห่งกองทหารรกัษาการณ ์Gloucester แห่งกองทพัองักฤษทีต่่อสูใ้น

http://bit.ly/2NMk5YE
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สงครามเกาหล ีพรอ้มดว้ยกลุ่ม Mortar Platoon ที ่170 กองพนัที ่1 ต่อสูก้บัฝ่ายของกองทพัคอมมวินิสต ์
ประเทศจนี สะพานนีจ้งึเปรยีบเสมอืนการระลกึถงึความเสยีสละของพวกเขาทีท่างประเทศเกาหลใีตจ้ะไม่มีวนั
ลมื เดนิทางสู่ เมอืงโพชอน Boss Apple Farm ท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดม้ีแค่การปลูกและขายแอปเป้ิล  เพราะ
ถา้มาทีน่ี่เราจะมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างๆ เชน่ ท าแยมแอปเป้ิล, น า้แอปเป้ิล, ผลติภณัฑอ์บแหง้จากแอปเป้ิล
มากมาย อกีทัง้ท่านสามารถซ ือ้น ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย ใหท่้านไดช้มิแอปเป้ิลสดๆจากตน้ อสิระใหเ้ดนิ
ชมพรอ้มเกบ็บรรยากาศ 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล)ี 
 เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง Eunpyeong Hanok Village เป็นหมู่บา้นโบราณทีต่ ัง้อยู่

ท่ามกลางธรรมชาต ิทีม่ภีูเขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บา้นมีคาเฟ่ในส
ไตสฮ์นัอก ทัง้แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมยัใหม่อย่างลงตวั สามารถเดนิไดเ้พลนิๆสบายๆ มีรา้นอาหาร คา
เฟ่ เก๋ๆ สวยๆ และยงัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจอกีดว้ย 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล)ี 
 
ทีพ่กั  Marigold  Hotel  Hongdae หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 Olympic Park - ท่องอาณาจกัรลอ๊ตเต ้(Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด    
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ Olympic Park น้ันถอืว่าเป็นอกีหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละ

เป็นอกีจุดทีนั่กท่องเทีย่วต่างชาตใิหค้วามสนใจมาเที่ยวชมความสวยงาม ทัง้ธรรมชาติทีถู่กจดัเรยีงอย่าง
สวยงาม และยงัเป็นจุดทีส่วยอกีแห่งในช่วงฤดใูบไมร้ว่ง ทีน่ี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนทีน่่าสนใจ เช่น เนิน
ดอกคอสมอส สเีหลอืงอรา่ม เป็นทีนิ่ยมอกีแห่งหน่ึงส าหรบัคนทีช่อบถ่ายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบ
หลากพนัธุห์ลากสสีนั ทีม่ีมากถงึ 146 สายพนัธุ,์ แลนดม์ารค์ Olympic Park อกีแห่งทีไ่ม่ควรพลาด คอื 
One tree Hill ดว้ยเอกลกัษณข์องสวนสเีขยีว ทีม่ตีน้ไมต้ ัง้ตระหง่านโดเดีย่ว ท าใหท้ีแ่ห่งนีก้ลายเป็นทีนิ่ยม 
ดว้ยความแปลก นิยมมาถ่ายรูป ถ่าย MV จากน้ันน าท่านเขา้สู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทีน่ี่มที ัง้สวนสนุกในรม่ ซ ึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่า
ได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ที่สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดย
สญัลกัษณห์รอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนีค้อืคู่รกัแรคคนูทีช่ ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง 

 
 
  

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (รวมในสวนสนุก) 

ใหท่้านไดเ้ทีย่วชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า Lottte World Aquarium ทีอ่ยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซน
ต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนีเ้ป็นของสตัวท์ี่อยู่ในน ้าจดืตามแม่น ้า 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนีก้็จะมีสตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลกั โซนที่
สามคอื Amazon River ในโซนนีก้จ็ะมปีลาน า้จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดอย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศยัอยู่
ในแม่น า้อเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนีค้อืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้าไปมา 
ส่วนโซนที ่5 กค็อื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหวัใจของอควาเรยีมแห่งนี ้โซนต่อไป โซนที ่6 ซ ึง่มดีาราของ
ทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอลทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 คอื Coral Reef 
Garden โซนนีจ้ะมสีารพดัสวัตน์ า้ตามแนวประการงัใหไ้ดด้กูนั โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนีจ้ะไดส้มัผสั
สตัวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวิน้ ท่านจะ
ไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอย่างแน่นอน  
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ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สดุชคิทีย่่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยั ฮง
อกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มที ัง้สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรมทาง
ศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย  

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไก่ผดักบัวุน้เสน้ซอสด า) 
 
ทีพ่กั  Marigold  Hotel  Hongdae หรอืเทยีบเท่า       
       
วนัที ่4 ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - ดวิตีฟ้ร ี- Cosmetic Center - N Seoul Tower - เมยีง

ดง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่ีการ

ผลติโสมเกาหลทีีม่ีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ ึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดทีีสุ่ด ศูนย ์
สมุนไพร ผลติภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Herb Red Pine Shop นิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน
รา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ ช้
อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Dutyfree ที่น่ีมีสนิคา้ช ัน้น า ใหท่้านเลือกซ ือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ
น า้หอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร ือ่งประดบั เป็นตน้ น าท่านสู่ Cosmetic Center ท่าน
สามารถ ชมการสาธติวธิใีชเ้คร ือ่งส าอางเคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซ ือ้เวชส าอางยอดนิยม
ของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาท ิหนา้กาก Led ช่วยลด ฝ้า กระ, Dewins ครมีหอยทาก, Aloevera 
Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นตน้    
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย า บบิมิบบั) 

อสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเล่นที ่หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower  ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 
18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก นอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเร ือ่ง เรยีกไดว้่าเป็น 
Landmark ของเกาหลเีลยก็ว่าได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ อสิระชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง Myeongdong 
สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟช ัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้ง
มาทีเ่มียงดงแห่งนีพ้บกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟช ั่นแบบอนิเทรนเคร ือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหลพีบกบั
ความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ 

 
 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาต+ิขาปู) 
 
ทีพ่กั  Marigold  Hotel  Hongdae หรอืเทยีบเท่า         
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วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทสิ - Gimpo Outlet - Supermarket 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู  Herb (Hergaenamu) Shop ตน้ไมช้นิดนี ้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่
ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไน
พลอยอเมทสิ Amethyst Shop แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
โดยมีตัง้แต่สม่ีวงอ่อนเย็นตาจนถงึสม่ีวงไวน ์มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้
ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ จากน้ันใหอ้สิระทุกท่านชอ้ปป้ิง Gimpo Outlet ซ ึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจมีหลากหลาย Brand 
ดงัมากมายหลายยีห่อ้ 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอสบารบ์คีวิเกาหล)ี 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน อนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ซ ือ้สนิคา้ของฝากที ่รา้นละลายเงินวอน Supermarket รา้นแห่งนีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนิด
รวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
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19:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Korean Air เทีย่วบนิที ่EK659 
 
23:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  ตุลาคม 

11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 24,888 24,888 24,888 6,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซ ึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทุีกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่านัน้ ไม่สามารถ
แยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใด
ก็ตาม จะมค่ีาใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้
ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

 *** ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอ
ปรบัท่านละ 300 USD*** 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
 ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้ง

ซ ือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลิกเทีย่วบิน มีการยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 **เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 



9 | ห น้ า  
 

 หมายเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่ว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี ้เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิง้สิน้** 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Korean Air 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /ท่าน  ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่าทปิมคัคเุทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน า้ใจ 
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 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษท่ีองเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่  4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซ ึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงินใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่านัน้    

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษิทั 

 


