
#15862        ทัวร�เกาหล� โซล 5 วัน 3 คืน
หอคอยโซลทาวเวอร� ชมซากุระถนน

ยออีโด บิน KE



10 เม.ย. 63 (1) กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายบนิโคเรยีนแอร ์เที่ยวบนิที่ KE658 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11 เม.ย. 63 (2) โซล - THE ARA SKYWALK - สวนศลิปะ อนัยาง - สะพานแขวนมา
จงั 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง) หลัง
ผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ THE ARA SKYWALK สรา้งขึน้อยู่เหนือ
คลองทีย่าวทีสุ่ดในเกาหลทีีม่คีวามยาวถงึ 18 กโิลเมตร ท่านสามารถเดนิเล่นบนสกายวอล์
คกระจกเหมอืนท่านเดนิอยู่บนผวิน ้า พรอ้มชมทัศนียภาพโดยรอบของคลองทีย่าวสดุสายตา 
นอกจากนี้ยังมีน ้ าตกจ าลองขนาดใหญ่สรา้งขึ้นริมคลอง มีเวลาอิสระถ่ายรูปเก็บความ
ประทับใจตามอัธยาศัย น าท่านเขา้ชม สวนศลิปะ อนัยาง (ANYANG ART PARK) หาก
ท่านตอ้งการสถานทีถ่่ายรูป ชคิ ชคิ สวนศลิปะกลางแจง้แห่งน้ีตอบโจทยท์ี่สุด ผลงานของ
ศลิปินจากเกาหลแีละนานาชาตดิว้ยแนวคดิใหศ้ลิปะเป็นสว่นหนึง่ของชวีติของพลเมอืง เป็น
งานศลิป์ผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปในมุมมอง
แปลกใหมท่ีเ่กไ๋ก ๋ไมซ่ ้าใคร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูชาบ ูชาบ ูสกุ ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
น าท่านชม สะพานแขวนมาจงั SUSPENSION BRIDGE MAJANG LAKE สะพานที่มี
ความยาวมากกว่า 220 เมตร และสงู 10 เมตร ปัจจุบันเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในเกาหลี
ใต ้เดนิสะพานแขวนชมทวิทัศนข์องธรรมชาตริวมถงึทางเดนิไมท้ีท่อดยาวไปตามทะเลสาบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูบบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAP) 
พกัที ่Pacific Hotel, Shiheung Hotel Suwon หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 เม.ย. 63 (3) ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND  
    ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - โซลทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ลูกสตรอเบอรร์ีลู่กโตๆ ทีเ่ห็นแลว้ตอ้งวา้ว ใหท้่านได ้
ลองลิม้ชมิรสสตรอเบอรร์ี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ และยังสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่่านรักที่
เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท้า่นวันสดุทา้ยทีส่นามบนิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หมยูา่งเกาหล ี(PORK CALBI) 
น าท่านเดนิทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์ ทีน่ี่ทา่นจะ
พบเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น 



สเปสวร ์หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซึง่เป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแหง่น้ี และชมสวนดอกไม ้
ซึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่
จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดท์่านจะไดพ้บกับ LINE FRIEND STORE 
ซึง่ภายในจะเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบตามตัวสติ๊กเกอรใ์น แอพพลเิคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา 
ซองใส่พาสปอรต์ ร่ม  สมุดโนต้ แกว้น ้า สรอ้ยคอ และอืน่ๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
สนิคา้ และบรเิวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มหีมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บรเิวณ
หนา้ตกึใหไ้ดถ้่ายรปูเล่นอกีดว้ย น าเดนิทางสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์ใหท้่านชมและเลอืกซือ้
เครื่องส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหลี ที่COSMETIC ยี่หอ้คุณภาพที่ผูห้ญิง
ชาวเกาหลีทัง้สาวทัง้ไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคัญกับเรื่องผวิหนา้ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะใน
กลุ่มบ ารงุผวิพื้นฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร น าท่านสู ่หอคอยโซลทาว
เวอร ์ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมอืงที่
สูงที่สุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ360 
องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รักตามความเชือ่ได ้(ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่า
ขึน้ลฟิท)์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ BUFFET 
พกัที ่Galaxy Hotel, Seoul inter city Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 เม.ย. 63 (4) ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพร - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ชุดฮนับก 
ยา่นฮงแด - DUTY FREE -  ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถกูน ามาใชเ้พือ่
สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ชว่ย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลัง
โดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริม
ประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันน้ีผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพ
ในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพร เป็นสมุนไพร ชาว
เกาหลรีุน่ใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่
ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) 
ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าว
เกาหลทีีม่ตี่อสาหร่าย ไดน้อกจากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจใน ชุดฮนับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูไกพ่ะโลวุ้น้เสน้ (Jimdak) 
น าท่านเดินทางสู่  ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คกิ้ง สตรีท  (Hongik 
University Street) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศูนยร์วมเด็ก
วัยรุน่ เด็กมหาวทิยาลัย และวัยท างาน นยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็



ไม่แพง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เช่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีที่ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จาก
ตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนยิม ทา่นชอ้ปป้ิงตลาด
ดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั่น
ของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งน้ีพบกับสนิคา้
วัยรุน่อาทเิสือ้ผา้บรุษุ-สตรเีครือ่งส าอางดังๆอาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทย 2-3 เทา่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพลโุกก ิ
พกัที ่Galaxy Hotel, Seoul inter city Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 เม.ย. 63 (5) ยออโีด - น า้มนัสนเข็มแดง - ฮนุได เอา้ทเ์ลท - SUPERMARKET - 
สนามบนิอนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านชม ความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึง่ก าลังบานอยู่ทั่วเกาหล ีไม่ตอ้ง
ไปถงึญีปุ่่ นก็ไดก้็สามารถชมซากรุะได ้เพราะไมว่า่จะเดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยความงามของดอกซากรุะสชีมพูออ่นละลานตา ใหท้่านไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอก
ซากุระเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ อกีทัง้ไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ 
ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุม่ใหญ่ๆ  คูร่ัก และครอบครัว ชวนกนัมาพักผอ่นท าอาหารมาน่ังทานไปคุย
ไป ดูดอกซากุระไปดว้ย **ในช่วงเดอืนเมษายน จะมดีอกซากุระ หรอืทีช่าวเกาหลี
เรยีกวา่ พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร ัง่ (ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากุระ
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี)**  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ น า้มนัสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก
น ้ามันสนทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกายลดไขมันชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) 
น าท่านเดินทางไปยัง ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งช๊อบป้ิง
ขนาดใหญ่มีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั่นกว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์
ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีีม่ใีหท้่านไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา 
เพื่อใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการช๊อปป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอธยัาศยั น าท่าน
เพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแล็ตหนิ
ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้ และยังมีหมอนสุขภาพ กมิจ ิเปเปโร 



(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิ
ชอน กรงุโซล 

19.45 น.  ออกเดนิทางจากกรงุโซล กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE659 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ทา่นใดจะตอ้งมกีารจองต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอื
รถไฟกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัทราบกอ่นจองทกุคร ัง้ ไมเ่ชน่น ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้าน
มากกวา่ 6 เดอืน*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
เมษายน 63 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัหยดุสงกรานต ์ 10-14 เม.ย. 63 27,999 27,999 7,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนั
เดนิทางไปและกลบั 

*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ  1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง / ตอ่

ทา่น   
*ช าระทีส่นามบนิกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 
ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

 



หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 
และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั้น
หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้
หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวน
สทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่
ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัทวัร  ์ครู อาจารย ์เด็ก
นกัเรยีน นกัศกึษา  ธุรกจิขายตรง ธุรกจิเครือ่งส าอางค ์ธุรกจิอาหารเสรมิ หมอ  พยาบาล  
หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับ
ฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้ง
ไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ที่
จะไมร่ับฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดย
ค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวัน
สดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่าน
ใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทิส ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

6. หากลูกคา้ท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดยีวกัน
จองเกนิ 20 ท่าน แมว้่าท่านจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่ตามเงือ่นไข
ของบรษัิท 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.  
  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น 
ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
**ไมไ่ดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 



คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรุณา ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 15,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากท าการจอง และช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีไม่ช าระเงนิ
หรอืไมช่ าระเงนิตามก าหนด ไมว่า่กรณีใดใดจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ  
**กรณีเดนิทางชว่งวนัหยดุยาว เชน่ สงกรานต ์ปีใหม ่ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 

15,000 บาท** 
2. หากลกูคา้ท าจองเกนิ 20 ทา่น ทา่นที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะ

เดยีวกนัจองเกนิ 20 ทา่น แมว้า่ทา่นจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทกต็าม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่
ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้
ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100%  ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิค่ามดัจ าหรอืค่าทวัรใ์ดๆ ท ัง้สิน้  
ท ัง้นีเ้ง ือ่นไขของสายการบนิ KOREAN AIR ตอ้งสง่รายชือ่ออกต ัว๋ลว่งหนา้ 35 วนักอ่นการ
เดนิทาง เมือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดใดท ัง้สิน้ 

หมายเหต ุ
1. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 

30 ทา่น โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกดิขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อบุัตเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่
จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่ว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให ้
ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



10. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

12. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก
ครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

14. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

15. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
เกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

เกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

****ประกาศจากสายการบนิ KOREAN AIR**** 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ KOREAN AIR แลว้ไมผ่า่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบัรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ยฉะน ัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บหรอืลกูคา้
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี้
แลว้แต ่ ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหล ี  สายการบนิและทางผูจ้ดัไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้
หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบวา่ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตแ้ลว้น ัน้ทางทวัรจ์ะออก
เดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 

***ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ สว่นทา่นใดทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากทา่นสามารถผา่น
เขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจาก
ทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก*** 

 

หมายเหต ุ
จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 30 ทา่นขึน้ไป 
• เทีย่วบนิราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านมากกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
• ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจลหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

• ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

• ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

• ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษกรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ
ไดเ้มือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


