
 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน             

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม :17604 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 22 มีนำคม – 11 เมษำยน 2563 

โปรแกรมเดินทาง 
ฟารม์แกะ – สะพานแขวนโซกมึซาน - ชม แสง ส ีเสยีง (SONATA OF LIGHT) - ลอ็ตเต ้โซล สกาย  

สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์- ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี– ศูนยร์วมเครือ่งส าอางค ์– ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง  

พระราชวงัเคยีงบกกุง – ศูนยก์ารคา้ทอ้งถิน่  

 

 

 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ บรเิวณชัน้ 1 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบนิ ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน ...16-19....  ใกล้ประตู

ทางเข้าหมายเลข ..9-10...  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย               

ความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน (น ้าหนกัระเป๋า 20 กโิลกรมั)  

(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ สายการบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า)   

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม ่– ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหมโ่ดยสายการบิน  

  เอเชียน่าแอรไ์ลน์ 
 



 
 

22.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่  OZ7485 

หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนันบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่ทีก่รุงโซล  สาธารณรฐัเกาหล ี และ

เป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้ เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และ

ถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว 

 

 

 

 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต ้

(กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศ

เกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ฟารม์แกะ (SHEEP FARM) ฟารม์เลี้ยงแกะอนักว้างใหญ่         

ถูกลอ้มรอบดว้ยเสน้ทางเดนิเป็นวงกลมยาวไปตามแนวเทอืกเขา เป็นสถานทีท่ีม่คีวาม

ลงตวัเป็นอย่างดรีะหว่างความสวยงามของเสน้ทางเดนิเล่นในฟาร์มกบัรูปร่างขนาด

ใหญ่ของเทือกเขา ด้วยความที่มีบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติที่เป็น

ลกัษณะเฉพาะของทัง้ 4 ฤดกูาล ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้น, ฤดูใบไมร้่วงและ

ฤดหูนาว ทีท่ าใหน้ึกไปถงึบรรยากาศอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์ในยุโรป โดยฟารม์

แห่งนี้นกัท่องเทีย่วจะสามารถสมัผสักบัประการณ์ในการใหห้ญ้าแหง้แก่แกะทีม่จี านวน

มากกว่า 50 ตวั  ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นตามเสน้ทางเดนิเล่นใน

ฟารม์และเกบ็รปูความประทบัใจ 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนโซกึมซาน (MOUNT SOGEUM SWINGING BRIDGE) 

ตัง้อยู่ในจังหวดั วอนจู สะพานแขวนโซกึมซานเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหล ี          

โดยสะพานแห่งนี้กวา้ง 1.5 เมตร และมคีวามยาวถงึ 200เมตร สะพานแห่งนี้ไดเ้ปิดใหใ้ช้

บรกิารครัง้แรกในวนัที ่11 มกราคม 2018 นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตัง้สกายวอลค์พืน้กระจก

ใสทีห่อชมววิทีอ่ยู่ดา้นขา้งสะพาน การทีทุ่กท่านไดย้นือยู่บนพืน้กระจกใส จะท าใหคุ้ณรูส้กึ

เหมอืนกบัไดเ้ดนิอยู่บนก้อนเมฆเลยทเีดยีว สถานทีท่่องเทีย่วนี้คลา้ยกบัเกาะนามไิดเ้ลย 

ห้อมล้อมด้วยทิวทศัน์อนัน่าตื่นตาตื่นใจของธรรมชาติอนังดงามในช่วงต้นไม้เปลี่ยนสี          

จะสวยมาก นอกจากมแีม่น ้าซมัซนัชอนเป็นแม่น ้าสายหลกัของเมอืงวอนจูทอดยาวสุด

สายตา เหมาะส าหรบถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจและความสวยงานของธรรมชาติ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      เดินทางถึงสนามบินอินชอน - ฟารม์แกะ – สะพานแขวนโซกึมซาน - ชม แสง สี เสียง   

SONATA OF LIGHT 

 



 
 

จากนัน้พาทุกท่านชม แสง สี เสียง (SONATA OF LIGHT) ซึ่งถอืว่าเป็นหนึ่งในโชว์           

แสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิถีทศัน์ที่มีชีวิตชีวาและ              

มเีสน่หใ์นยามค ่าคนื  ความสวยงามนี้จดัแบ่งเป็น 5 โซนประกอบไปดว้ย  การบรรเลง

ดนตรดี้วยจงัหวะของแสงจนัทรก์ลางสระบวั การแสดงแสงสรีะยบิระยบัเปรยีบเสมอืน

หิง่ห้อยเคลื่อนที่ตามจงัหวะ การแสดงแสงไฟบนพื้นทางเดินเป็นรูปดอกไม้ต่างๆ ที่

เคลื่อนไหวไปมา  การแสดงออเคสตรา้บอกเล่าเรื่องราวในป่าแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ

และการแสดงดนตรีแบบผ่อนคลายควบคู่ไปกบัแสงจนัทร์ยามค ่าคืน สถานที่แห่งนี้

เหมาะกบัการเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ม่ควรพลาดเลย 

อาหารเยน็ พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าเขา้พกัที ่OAK VALLEY SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่ างตรงที่จ านวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล 

เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลแีละสูงเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลกมีทัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่

ประมาณ 555  เมตร  เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมวิว 

“Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้

ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึ่งตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง “Lotte 

World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records อย่างแรก

เลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 

600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคอื “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลก” Seoul Sky         

ถูกดไีซน์ภายใต้คอนเซปท ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความ

ภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่  LOTTE WORLD  (สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด)์ เป็นสวนสนุกในร่ม

ขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่นี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึ่งจดัได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มชีื่อเสยีง

ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลาง

ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคูนทีช่ื่อ Lotty 

และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุก

ในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็ 

เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.ส่วน

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ลอ็ตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์- ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี – ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์–  

      ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง 
 



 
 

อกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ด้

สนุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความ

หวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด                                  

อาหารกลางวนั พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี LOTTE DUTY FREE SHOP (ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี) 

ที่นี่มีสนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า 

เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น Dior, Gucci, 

Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, 

Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, 

Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel,             

Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่   COSMETIC SHOP (ศนูยร์วมเครื่องส าอางค)์ ประเภทเวช

ส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ี่มี

ปัญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาว

สว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน MYEONGDOGN MARKET (ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง) ได้ชื่อว่าเป็น  

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช้อปป้ิงกนั

อย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า ,รองเท้า,กระเป๋า,

เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, 

Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและ             

ซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 



 
 

 

 

อิสระอาหารเยน็ 

น าเขา้ทีพ่กั  INTERCITY SEOUL หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั  

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวงั

เคียงบกกุงนัน้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และ

สวยงามที่สุด เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติของกรุงโซล สร้างขึน้ใน           

ปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีัน้ภายในพระราชวงัมอีาคาร

และต าหนกัต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารส่วนใหญ่กไ็ด้

ถูกท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลงัเท่านัน้ ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระทีน่ัง่ทีเ่คย

ถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ค าว่าเคยีงบกกุงนัน้หมายถงึ พระราชวงัแห่งพรทีม่ี

แสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ                  

พระทีน่ัง่คนึจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวรู ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณสระน ้า มทีศันียภาพที่

สวยงามมากที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืง และทุกๆ ชัว่โมงจะมพีธิี

ผลดัเปลีย่นเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีงบกกุงอกีดว้ย (พเิศษบรกิารชุดฮนับก ฟร)ี 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยก์ารค้าท้องถ่ิน  (LOCAL SHOPPING CENTER) 

เป็นสถานที่รวมสนิค้าท้องถินขนาดใหญ่ที่มีสนิค้าไว้มากมายหลายชนิดและหลายยี่ห้อ 

เรยีกไดว้่าไปทีเ่ดยีวไดค้รบทุกอย่าง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ ภายในศูนยช์อ็ปป้ิงประกอบ

ไปด้วย ขนมยอดฮิตต่างๆ นมกล้วย ชา กาแฟ โซจู บะหมี่ เครื่องปรุง ขนมพื้นเมือง

เกาหลหีลากชนิด เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น 

ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลูกบอลซกัผา้  เครื่องส าอางค ์ผา้ห่ม และสมุนไพรขึน้ชื่อของ

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      พระราชวงัเคียงบกกงุ – ศนูยก์ารค้าท้องถ่ิน - เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม ASIANA PLUS + SPECIAL SPRING (CNX-ICN-CNX) ทาง

แลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (3,000 บาท หรอื 100,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ 

เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมือจากลกูคา้ปฏบิตัติาม

เงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

เกาหลใีต ้ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกชอ็ป และซือ้กลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึให้กับัคนพเิศษ 

 

17.25  น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่

OZ7475 

21.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพ 

*สายการบนิอาจมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบ              

ใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

โปรดอา่นกอ่นท าการจองทกุครัง้ 

‼ส ำคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่ำน กรุณำอ่ำนอยำ่งละเอียด เพื่อประกอปกำรตดัสินใจ 



 
 

ทวัร์เกำหลีน้ีเป็นโปรโมชัน่รำคำพิเศษ มีเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

กรุณำอ่ำนเง่ือนไขต่ำงๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่ำน และประกอบกำรตดัสินใจซ้ือทวัร์เกำหลีโปรโมชัน่ 

1. ทวัร์เกำหลี Super save น้ี เป็นรำยกำรแบบ Join tour มีตวักลำงในกำรจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทวัร์จะไม่มีทวัร์ลีดเดอร์ท่ีเดินทำงไปพร้อมกบัคณะ แต่มีเจำ้หนำ้ท่ีส่งทวัร์ท่ีสนำมบิน เพื่อแนะน ำขั้นตอนและ

รำยละเอียดกำรนดัหมำยต่ำงๆ และแจกเอกสำรกำรเดินทำง และมีไกดร์อรับอยูท่ี่เกำหลี 

3. อำจมีกำรเรียกเก็บเงินประกนั 5,000-10,000 บำท (วตัถุประสงคคื์อเพื่อป้องกนักำรโดดกรุ๊ปทวัร์) และจะไดรั้บเงินคืน

หลงัจำกวนัท่ีเดินทำงกลบัภำยใน 7-14 วนั 

4. ทวัร์เกำหลีน้ีเป็นโปรโมชัน่รำคำพิเศษ ท่ีเรำไดท้  ำกำรดีลรำคำตัว๋เคร่ืองบินกบัสำยกำรบิน Low Cost เกำหลี หลำยสำย

กำรบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ไดใ้นรำคำต ่ำมำก จึงท ำโปรโมชัน่ทวัร์รำคำน้ีได ้

5. จำกสัญญำของสำยกำรบิน แต่ละกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงอำจจะใชส้ำยกำรบินท่ีแตกต่ำงกนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร

แจง้และเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือสำยกำรบิน ก่อนเวลำเดินทำงไม่นำน ซ่ึงอำจมีผลท ำให ้

**เกิดกำรเปล่ียนแปลงเวลำนดัหมำยท่ีสนำมบินได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีกำรเปล่ียนเท่ียวบิน / เมืองท่ีเคร่ืองบินลงจอด** 

กรุณำเผื่อเวลำเดินทำง โดยเฉพำะท่ำนท่ีตอ้งเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั 

6. ท่ำนอำจไดรั้บใบนดัหมำยก่อนเดินทำงเพียง 1-2 วนั (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วนั ก่อนกำรเดินทำง) 

7. นอกจำกน้ี กำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน Low cost เกำหลี อำจเกิดกรณี "เรียกท่ีคืน" จำกบำงสำเหตุ เช่น กำรเปล่ียน

ขนำดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน ำท่ีนัง่ไปใชก้บักรุ๊ปของคนเกำหลี ซ่ึงสำยกำรบินอำจจะแจง้ก่อนวนัเดินทำงเพียง 2-4 วนั

เท่ำนั้น 

***เหตุกำรณ์ไม่สะดวกเหล่ำน้ี ไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย แต่อำจจะเกิดข้ึนได ้หำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึน ทำงบริษทัจะพยำยำมอยำ่ง

สุดควำมสำมำรถ ในกำรหำทวัร์ทดแทนในวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (ซ่ึงอำจมีค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเตม็

จ ำนวน เรำไม่สำมำรถรับผดิชอบในเร่ืองของ "กำรแลกเงินคืน" หรือ "ค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมอุปกรณ์ท่องเท่ียว" หรือ

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 



 
 

ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำ คือขอ้จ ำกดัของทวัร์เกำหลีตน้ทุนต ่ำ นอกเหนือจำกทวัร์ดงักล่ำว บริษทัยงัมีทวัร์เกำหลี รำคำปำนกลำง

ใหท้่ำนพิจำรณำ ซ่ึงค่อนขำ้งแน่นอนในกำรเดินทำงมำกกวำ่ แต่รำคำจะสูงกวำ่รำวๆ 3,000-8,000 บำท เน่ืองจำกใชส้ำย

กำรบิน Air asiaX, กำรบินไทย หรือ Korean air เป็นตน้คะ ส ำหรับลูกคำ้ตอ้งกำรควำมแน่นอน เรำมีใหเ้ป็นตวัเลือกค่ะ 

 

 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่   

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

รำคำและพเีรียดกำรเดนิทำงขึน้อยูก่ับตั๋วในแตล่ะวัน ยงั
ไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถำมกับทำงเซล 

4,900.- 



 
 

 
 
ราคาน้ีรวม  
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
ราคาน้ีไม่รวม  
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 



 
 

-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 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 ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่า
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 

3,000 บาท) 
- เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 

(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาติ หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน            
ทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่ร่วมเดนิทางท่องเทีย่วบางรายการ, 
ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก                   
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
- การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิัทดงันี้ วนัจนัทร์ - วนัศุกร ์

เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือว่าเป็นวนัหยุด             
ท าการของบรษิทั 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิัท
ก ากบัเท่านัน้ 

- หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋              
เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด



 
 

จากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและ          
คนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 

- ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 

- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
-  

 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 



 
 

 


