
  

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14926 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม  2562 

โปรแกรมการเดินทาง 
หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์  - หมู่บา้นฝรัง่เศส  - 'วนัเมาท'์สกีในรม่  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  - พิพิธภณัฑส์าม

มิติ Trick Eye Museum -ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ตลาดเมียงดง  -                   
ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี -บลูเฮาส ์ - คลองชองเกชอน  - จตรุสัควางฮวามุน  - หอคอยกรงุโซล  - ศนูยโ์สม  - 

รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน 

 

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ...K....  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ..5-6...  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน (น ้าหนกัระเป๋า 20 กโิลกรมั) 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  - ออกเดินทำงเวลำจำกสนำมบินสุวรรณภมิู- สนำบินอินชอน 

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไมว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



  

 

23.15 - 01.30 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหล ี โดยสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE  

เที่ยวบินที่  OZ742 / OZ744 หรือเทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั นบัวำ่เป็นสำยกำรบินท่ีมี

ฐำนอยูท่ีก่รุงโซล สำธำรณรัฐเกำหล ี และเป็นหนึง่ในสองสำยกำรบินหลกัของเกำหลใีต้ 

เอเชียนำแอร์ไลน์เป็นสมำชิกของ Star Alliance และถือวำ่เป็นสำยกำรบินระดบั 5 ดำว

เลยที่เดยีว (ขอสงวนสทิธ์ิกำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบินโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ)    

 

น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 

 

06.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ หมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย หรอื 

ดงฮวามาอลึ (DONGHWA MAEUL)  เป็นหมูบ่า้นทีแ่สนจะธรรมดาหมู่บา้นหนึ่งมผีูค้น

อาศยัอยู่จรงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อว่า หมู่บา้นเทพนิยาย” เพราะหมู่บา้น

นี้ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้น

แห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อย

หมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยู่ในหมูบ่า้นแห่งนี้ซึง่

เหมาะแก่การถ่ายรปูและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดุดตา สวยงามเหมอืนสตูดโิอ

ถ่ายรปูขนาดใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูได ้ท าใหท้ีแ่หง่นี้กลายเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วยอดฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอย่างรวดเรว็ 

น าท่านชมความงามของยา่น อนิชอนไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) 

เกดิขึน้ช่วงปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ที่

พเิศษใหก้บัชาวจนี ในยุคนัน้คอืราชวงศฉ์ิง ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทต่างๆ 

ปัจจบุนัในไชน่าทาวน์แหง่นี้จะเป็นรุ่นที ่ 2 หรอื 3 แลว้ แต่กย็งัเป็นย่านทีม่ี

รา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยู่มากทีส่ดุ แลว้ย่านนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีง

แห่งเดยีวในเกาหลดีว้ย 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  หมู่บำ้นแห่งเทพนิยำย  - ย่ำนไชน่ำทำวน์  - หมู่บำ้นฝรัง่เศส  - 'วนัเมำท'์สกีในรม่  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  

- พิพิธภณัฑส์ำมมิติ Trick Eye Museum 

 



  

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกเขา้เดนิทางสู่หมู่บา้นฝรัง่เศส (PETITE FRANCE) เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็มพีืน้ทีไ่ม่มากนกั สถาปนิกไดต้กแต่งภายใน

รวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง หลงัคา หน้าต่าง พืน้ ลว้นตกแต่งออกมาในแนว

ฝรัง่เศส ตามชื่อของหมู่บา้น เป็นจุดขายของทีน่ี่ โดยเหมาะกบัชื่อ LA PETIT’ ซึง่

เป็นภาษาฝรัง่เศส ทีม่คีวามหมายว่า “เลก็และน่ารกั” หรอืเรยีกอกีอย่างว่า 

เจา้ชายน้อย ท าใหบ้างคนเรยีกว่าหมู่บา้นฝรัง่เศส แห่งเจา้ชายน้อยซึง่ท าใหด้มูี

ความน่ารกัมาก บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตล์

ฝรัง่เศสแบบสดใส สสีนังดงาม เน่ืองจากดา้นในหมู่บา้น Petite France นี้ จะถูก

แบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัทีม่สีสีดใส มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอม

ขนาดเลก็ มสีวนดอกไมน้านาชนิดทีอ่อกดอกตามฤดกูาลต่างๆ ไปเทีย่วช่วงไหน 

ตอ้งไดเ้หน็ดอกไมต้ามฤดกูาลของทีน่ี่แน่นอน ท าใหช้่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมู่บา้นฝรัง่เศส และสรา้งความโรแมนตคิแก่ผูม้าเยอืน และ

สถานทีแ่หง่นี้ยงัเป็นทีถ่่ายท าซรียีเ์กาหลยีอดฮติหลายเรื่อง อาทเิช่น ”Who You Came From The Star ” 

จากนัน้พาท่านเขา้สู ่วนัเมา้ท ์สกใีนร่ม (One Mount) (รวมค่าเขา้ชมเท่านัน้ ไม่

รวมค่าเครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ) แหล่งท่องเทีย่วเกาหล ี ใหม่ ล่าสดุใกลก้รุง

โซล ซึง่เพิง่เปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม ปี2016 ภายในแบ่งพืน้ทีเ่ป็นหลายสว่น

พรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น fitness & Golf, Club, Water 

Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park ในสว่นของ Snow Park  

ดา้นหน้าสดุจะเจอกบัลานสเกต็น ้าแขง็ หรอืถา้เล่นสเกต็ไม่เป็นจะเล่นแบบเป็น

รถนัง่ ภายในมลีานสไลดส์ าหรบัเดก็เลก็ และส าหรบัผูใ้หญ่ใหเ้ล่นกนัอย่างสนุก

กนัเลยทเีดยีว   สถานทีแ่ห่งนี้ยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท ามวิสคิวดีโีอเพลง "เจน

เทลิแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรอื"ปารค์ แจ-ซงั" และเป็นหนึ่งในสถานที่

ถ่ายท าฉากคู่รกั ไมค ์กบั ออ้มแอม้ ในเรื่อง Full House Thai วุน่นกัรกัเตม็บา้น 

จากนัน้พาท่านสู ่ ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที ( HONGDAE SHOPPING STREET) 

ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN 

, CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC 

ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บั

คนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

 

 

 



  

 

พาทุกท่านเขา้ชม  พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ (TRICKEYE MUSEUM)  เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด  

คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะ

เป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่น

ใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในรปูภาพนัน้ ท า

ใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนานไม่มเีบื่อ trickeye ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์

ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก 

ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบ

ชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนยิมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบั

ผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่วา่จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า 

อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้ง

ศลัยกรรม 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - ศนูยเ์ครือ่งส ำอำงค ์ - พระรำชวงัถอ็กซูกงุ  - ตลำดเมียงดง  - 

ลอ็ตเต้ โซล สกำย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี 
 



  

 

พาท่านเยี่ยมชม พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่า 

พระราชวงัแห่งความอายุยืนนานและมัง่คง ที่ได้รบัการพระราชทานชื่อจาก

กษัตรยิ์ชุนจอง เป็นที่ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  

จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัให้

สละราชสมบตัิที่นี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทบัอยู่ที่นี่จน

สิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืง

แห่งกรุงโซล (City  Hall) มีประตูทางเขา้ที่สวยงาม คือประตูแทฮนัมุน 

(Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไป

ทางทิศใต้ บริเวณรอบก าแพงด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็น

ตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

อสิระอาหารกลางวนั ทีต่ลาดเมยีงดง 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง (MYEONGDOGN MARKET) ไดช้ื่อว่า

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีา

เดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้

เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิ

Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปู

ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

 

 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงโซล เป็นตึกที่สูงทีสุ่ด ในเกาหลแีละสูงเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมี

ทัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555  เมตร  เรยีกได้ว่าเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึให้

เป็นหอชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลก และจะเปิดให้เข้าชมในเดือน

เมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte 

World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World 

Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์

ที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ 

“ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใต้คอนเซป็ต์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและ

ความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 



  

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น า

ปลอดภาษใีหท้่านเลอืก ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครื่องส าอางค ์กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , 

DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะ

อดใจไม่ได ้

 

 

 

      อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม  ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งเกาหลใีต้ (BLUE HOUSE) ได้

ชื่อบลเูฮา้สเ์พราะว่าเมื่อมองจากดา้นนอกเขา้ไปทีอ่าคารดังกล่าวจะเหน็เป็นสี

ฟ้าอ่อนทัง้หลงั คนกเ็ลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดี

แห่งนี้ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถชมจาก

ดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสม

กบัสถาปัตย์กรรมร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวั ด้านหลงัของบลูเฮ้าส์

เป็นภูเขาที่เชื่อว่าช่วยเสรมิ ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มลีานกว้างและมี

อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดนี้จะเป็นที่ซึ่ง

นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง     บลูเฮำส ์ - คลองชองเกชอน  - จตรุสัควำงฮวำมุน  - หอคอยกรงุโซล  - ศนูยโ์สม  - รำ้นค้ำสมุนไพร+

รำ้นละลำยเงินวอน 
 



  

 

น าท่านสู่ คลองชองเกชอน (CHEONGGYECHEON STREAM) เป็นคลอง

โบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 

กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ไดม้ี

การพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ีมยองปาก 

ได้รบัต าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเก

ชอน มีพิธีเปิดเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380 ,000,000,000 

วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกบัฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝัง่คลอง มี

สะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนได้

กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัมากในกรุงโซล 

 

จากนัน้พาท่านชม "จตุรสัควางฮวามุน" (GWANGHWAMUN SQUARE) 

เป็นจตุรสัทีต่ัง้อยู่ตรงศนูยก์ลางของเมอืงประวตัศิาสตร ์600 ปีอย่างกรุงโซล ที่

กลมกลนืไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคยีงบก และเทอืกเขา

พุคกคัซาน ทีน่ี่ไดถู้กออกแบบใหม่เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2009 และเปิดให้

ประชาชนเขา้ถงึได ้และไดก้ลายเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจแหง่ใหมข่องชาวเมอืง

โซลตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรเิวณ นี้ประกอบไปดว้ย 1.รปูปัน้ของพระเจา้เซจง

มหาราช (statue of King Sejong)  เป็นกษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นผูป้ระดษิฐ์

อกัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ชแ้ทน อกัษรจนี 2.อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-

Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระเจา้เซจง (Sejong Story Exhibition 

Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสัคอตชื่อเจา้ Haechi Madang มปีระวตัสิายน ้าของคลอง

ชองเกชอน (Waterways of History) 

   อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรุงโซล  (N TOWER)  ซึง่อยู่บนภูเขานมั

ซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ที่

น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคาร

อนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท า

ละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิ

เล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้

ลฟิท)์ 

 



  

 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติ

จากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม 

พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมี

การจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นยิมดื่มเหลา้ ชา 

กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิชน่ ขนมขา้ว

พอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่าย

หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  

และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั 

พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไข

ของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 
 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 
 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 
***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบ

ของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาใน

การท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และ

ค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  



  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุเมนูอาหาร 
 

- จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มี
ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้ว
สวยรอ้ๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

- ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนดิหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะ
แบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี้
เพื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูร
เฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้ก็
ได ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ 
ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้
มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิ
พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 

คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่าง
บนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า 
ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอา่นเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลี

โปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน า

ข้ันตอนและรายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่อง
ผู้แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แต่วันที ่1 มีนาคม 
2561  โปรแกรม HOT PRO SEOUL BY ASIANA ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อม
กรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักทอ่งเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเทีย่วพร้อม
กรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนืเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ลูกค้าปฎบิัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตวัและส่งตัวกลับประเทศไทย                                
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี
นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัร์ดว้ยตนเอง 
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่

สะดวก 
 

 



  

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะ

ได้รับเงินคืนหลังจากวนัทีเ่ดินทางกลับภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ หรือสายการบนิ ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น 

การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบนิ หรือเพื่อน าที่นั่งไปใช้กบักรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวนั

เดนิทางเพียง 2-4 วนัเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะ

พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการหาทวัร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงทีสุ่ด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

เกดิข้ึน) หรือ คืนเงนิเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงนิคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายใน

การเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี 

ราคาปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึง่ค่อนข้างแนน่อนในการเดนิทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกวา่ราวๆ 3,000-

8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลกูค้า

ต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
***ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั*** 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่ 
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ราคาปกติ 
/เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคาโปรโมชัน่ 
( 8 ท่ีแรกเท่านัน้) 

สงิหาคม : 4-7 , 18-21 13,400.-/คน 9,900.-/คน 

4,900 บาท 

สงิหาคม : 3-6 , 11-14 , 17-20 13,700.-/คน 10,200.-/คน 
สงิหาคม : 1-4, 2-5, 15-18, 16-19 14,000.-/คน 10,500.-/คน 

สงิหาคม : 10-13 16,000.-/คน 12,500.-/คน 

สงิหาคม : 8-11 17,000.-/คน 13,500.-/คน 

สงิหาคม : 9-12 19,000.-/คน 15,500.-/คน 

เดก็ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี : 6,900 บาท 



  



  

 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 



  

-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเทา่นัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
   หมายเหต ุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
บรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 



  

-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสาย
การบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
 

 

กรุณาอา่นเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


