
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18055 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

(BKK-ICN-BKK) 
ก ำหนดกำรเดินทำง  3 - 21 มีนำคม 2563 

โปรแกรมเดินทำง 
เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน เกาหลใีต ้ - ฟารม์แกะ  - ลานสก ี - 

 ลอ็ตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์ - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ศนูยเ์ครื่องส าอาง 

 - ตลาดเมยีงดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง  - ศนูยก์ารคา้ทอ้งถิน่  - ออกเดนิทางจากสนามอนิชอนสูป่ระเทศไทย 

 

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ....K....  ใกลป้ระตู

ทางเขา้หมายเลข 5-6 โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

ในเรื่องของเอกสารของท่าน (น ้าหนกัระเป๋า 20 กโิลกรมั) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ สายการบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า)   

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง      ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภมิู- สนำมบินอินชอน 



 
 

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 

  

 

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

23.15 - 01.30 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ OZ742 / OZ741 หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั นับว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีาน

อยู่ทีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีและเป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต้ เอเชยีนา

แอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว (ขอ

สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบินโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 

 

 

 

06.00 -10.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินอินชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิอง

เกาหลใีต ้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของ

ประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง       เดินทำงถึงสนำมบินอินชอน เกำหลี  - ฟำรม์แกะ  - ลำนสกี 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ฟำร์มแกะ (SHEEP FARM) ฟาร์มเลี้ยงแกะ             
อันกว้างใหญ่ ถูกล้อมรอบด้วยเส้นทาง เดินเป็นวงกลมยาวไปตามแนวเทือกเขาเป็น     
สถานที่ที่มีความลงตัวเป็นอย่างดีระหว่าง ความสวยงามของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม                
กบัรูปร่างขนาดใหญ่ของเทอืกเขาด้วยความที่มบีรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติ    
ที่เ ป็นลักษณะเฉพาะของทัง้  4 ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ผลิ ,ฤดูร้อน ,                    
ฤดูใบไม้ร่วง  และฤดูหนาว ที่ท าให้นึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์        
ในยุโรป โดยฟารม์แห่งนี้นักท่องเทีย่วจะสามารถสมัผสักบัประการณ์ในการใหห้ญ้าแห้ง แก่
แกะทีม่จี านวนมากกว่า   50 ตวั  ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นตามเสน้ทาง          
เดนิเล่นในฟารม์และเกบ็รปูความประทบัใจ               

                                                                  
อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ ลำนสกี ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศสองขา้งทาง

ในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีสุ่ดเมื่อถงึสกรีสีอรท์อสิระใหทุ้ก

ท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกแีห่ง

นี้มคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไมต่ ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป 

และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรคข์องนกัสกมีอืใหม่ แต่กม็ทีางวิง่ส าหรบัมอือาชพี

เช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้ดา้นล่างมาทา้ทาย

ความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู

หนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  (ราคาไม่รวมอุปกรณ์สก)ี ลานสกจีะเปิด

ใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้   

อำหำรเยน็  พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าเขา้พกัที ่Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเท่า  

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

             พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกำย) ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูที่สุดในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 

ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของ

โลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งู

ทีสุ่ดในโซลอย่าง    “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง 

Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 

118, “ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาท ีและสุดท้ายคือ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง        ลอ็ตเต้ โซล สกำย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ศนูยเ์ครือ่งส ำอำงค ์ -  

ตลำดเมียงดง 
 



 
 

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

ความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่  LOTTE WORLD  (สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด)์ เป็นสวน

สนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่ม

ทีม่ชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็น

เกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อื

แรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 

โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะ

เน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็

น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่

Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนาน

กนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีว

และทา้ทายไม่ควรพลาด 

อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

                   จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  LOTTE DUTY FREE SHOP (ลอ๊ตเต้ 

ดิวต้ีฟรี) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า 

เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทิเช่น 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 (ศูนย์รวมเครื่องส ำอำงค์) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มี

ปัญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้าอยากผวิขาวสว่าง

ใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

 

จากนัน้น าท่าน MYEONGDOGN MARKET (ช้อปป้ิงท่ีย่ำนเมียงดง) ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม 

ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นที่

รูจ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face 



 
 

Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

อิสระอำหำรเยน็ 

เขา้พกัที ่ INTERCITY SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG ) 

พระราชวงัเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชื่อว่าเป็นพระราชวงัไมโ้บราณที่มขีนาดใหญ่ มคีวามเก่าแก่และ

สวยงามทีส่ดุ เป็นทัง้สญัลกัษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี      ค.ศ. 

1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดมิทนีัน้ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนัก

ต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลง

เหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านัน้ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นัง่ที่เคยถูกท าลาย      

ขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ค าว่าเคียงบกกุงนัน้หมายถึง พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสว่าง 

ภายในบรเิวณของพระราชวงัแห่งนี้มสีถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดงันี้คอืพระที่นัง่คนึจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวรู ซึ่งตัง้อยู่ภายใน

บรเิวณสระน ้า มทีศันียภาพทีส่วยงามมากทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัต้อนรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

และทุกๆ ชัว่โมงจะมพีธิผีลดัเปลีย่นเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีงบกกุงอกีดว้ย (พิเศษบริกำรชุดฮนับก ฟรี) 

อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์กำรค้ำท้องถ่ิน  (LOCAL SHOPPING 

CENTER) เป็นสถานทีร่วมสนิคา้ทอ้งถนิขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ไวม้ากมายหลายชนิดและ

หลายยีห่อ้ เรยีกไดว้่าไปทีเ่ดยีวไดค้รบทุกอย่าง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ ภายในศูนยช์อ็ป

ป้ิงประกอบไปดว้ย ขนมยอดฮติต่างๆ นมกลว้ย ชา กาแฟ โซจู บะหมี ่เครื่องปรุง ขนม

พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด เช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลต กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผ้า  เครื่องส าอางค์ ผ้าห่ม และ

สมุนไพรขึน้ชื่อของเกาหลใีต้ ใหทุ้กท่านได้เลอืกชมิ เลอืกชอ็ป และซื้อกลบัไปเป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึใหก้บัคนพเิศษ 

ออกเดินทำงจำกสนำมอินชอนสู่ประเทศไทย 

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่

OZ741 // OZ743 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง               พระรำชวงัเคียงบกกงุ  - ศนูยก์ำรค้ำท้องถ่ิน  - ออกเดินทำงจำกสนำมอินชอนสู่ประเทศไทย 
 



 
 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว 
แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ASIANA PLUS + SPECIAL SKI (BKK-

ICN-BKK) ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้า
เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังท่ีประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเอง
ท้ังหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็น

ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

 *สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 
                                               
 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 
 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสินใจ 

ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเง่ือนไขและข้อจ ากัดเป็นกรณีพิเศษดังน้ี 

กรุณาอ่านเงือ่นไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น 

1. ทัวร์เกาหลี Super save น้ี เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบนิ เพื่อแนะน าขั้นตอนและ

รายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับเงินคืน

หลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาตั๋วเคร่ืองบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสายการ

บิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมชั่นทัวร์ราคาน้ีได้ 

5. จากสัญญาของสายการบนิ แต่ละกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

และเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปล่ียนเที่ยวบิน / เมืองที่เคร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง) 

7. นอกจากน้ี การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาด

เคร่ืองบิน หรือเพ่ือน าที่น่ังไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่าน้ัน 

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่าน้ี ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุด

ความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่

สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคาปานกลางให้

ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เน่ืองจากใช้สายการบิน 

Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 
 
 



 
 

 
***รำคำโปรโมชัน่ มีจ ำนวนจ ำกดั*** 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  

   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

4,900.- 

มีนาคม: 4-7  17,400.- 13,900.- 
มีนาคม: 5-8 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 17,800.- 14,300.- 
มีนาคม: 6-9 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 18,100.- 14,600.- 
มีนาคม: 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 18,400.- 14,900.- 



 
 



 
 

 
รำคำน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำน้ีไม่รวม 
-   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 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

 (รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรอืเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงได้ในทุกกรณี )     
ช่วงเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรอืเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทำงต้องกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 

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

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 

(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม 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 และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของบรษิทั 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจาก
สายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่าย
ใหใ้นทุกกรณี 

- 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 ้

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 



 
 

- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
- เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
กรณุำอ่ำนเง่ือนไขกำรจองทวัรต์ำมท่ีระบใุนรำยกำรข้ำงต้น  
หำกมีขอ้สงสยักรณุำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีก่อนท ำกำรจอง 

 



 
 

 


