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HASHTAG KOREA IN LOVE 
(พกัโซล 4 ดาว ย่านฮงแด 3 คืน) 

 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
* บินตรงโดย ASIANA AIRLINE ชอ้ปป้ิงเตม็ท่ีกบัน ้ำหนกัระเป๋ำ 23 กก.  
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม พร้อมสะสมไมล ์50%  
* พกั 4 ดำว 3 คืน ยำ่นฮงแด (แหล่งชอ้ปป้ิง กินด่ืม ผบั ร้ำนอำหำร ร้ำนหมูยำ่ง) 
* เท่ียวครบไฮไลท ์สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์,ท ำกิมจิ+ใส่ชุดฮนับก , โซลทำวเวอร์ , ชอ้ปป้ิงเมียงดง,พระรำชวงัเคียงบ็อค  
* อิสระฟรีเดย ์1 วนั ท่องเท่ียวตำมใจ นอนดึก ต่ืนสำยไดต้ำมอธัยำศยั 
* อร่อยกบัเมนูอำหำรยอดฮิต หมูยำ่งเกำหลี , ไก่พะโลจิ้มดกั , ชำบู ชำบู เกำหลี 

 

อตัราค่าบริการ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิ่ม 

21,991.- 6,900.- 
ราคานีไ้ม่รวม 

1. ค่ำชุดประจ ำชำติเกำหลี (ฮนับก) ประมำณ 20,000 วอน   
2. ค่ำทิปไกด+์คนขบัรถ 1,500 บำท ต่อท่ำนต่อทริป  (หรือ 50,000 วอน) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ-อินชอน - - - - 
2 ท ำกิมจิ+ใส่ชุดฮนับก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ✓ ✓ MARIGOLD HTL 
3 โซลทำวเวอร์-ศูนยโ์สมรัฐบำล-COSMETIC SHOP-ชอ้ปป้ิงเมียงดง ✓ ✓ ✓ MARIGOLD HTL 
4 อิสระฟรีเดย ์(ไม่มีรถ-ไกด์) ✓ - - MARIGOLD HTL 
5 ร้ำนน ้ำมนัสน-ร้ำนสมุนไพรฮอ็กเก็ตนำมู-พระรำชวงัเคียงบอ็ค – 

ร้ำนพลอยอเมทิส- SUPERMARKET-สนำมบินอินชอน 
✓ ✓ - - 
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โปรแกรมการเดนิทาง  12-16 ตุลาคม 2561 
วนัแรก       กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมำย สนามบินสุวรรณภูม ิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ K สำย

กำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) (ลงประตูทำงเขำ้หมำยเลข 6) โดยมีหวัหนำ้ทวัร์และเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ
รอตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  

01.30 บินลดัฟ้ำสู่ประเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) เท่ียวบินท่ี OZ 742 บริกำรอำหำร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัทีส่อง     ท ากมิจิ+ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล 
09.15 น เดินทำงถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกำหลีใต ้หมำยเหตุ: เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเกำหลี น ำท่ำนเดินทำงสู่ กมิจิแลนด์ เล่ำกนัวำ่กิมจิเกิดข้ึน
สมยัโชชอนโดยชำวบำ้นจะเก็บผกัสดหมกัไวใ้นไหเพื่อไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกำล ชำวเกำหลีจะน ำกิมจิใส่ลงใน
อำหำรแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขำ้วสวย ซุป ขำ้วผดั สตู บะหม่ี จนกระทั้งพิซซ่ำ และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็น
อำหำรประจ ำชำติของคนเกำหลี ท่ีไม่วำ่ม้ือไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจ ำโตะ๊อำหำรในทุกม้ือ คน
เกำหลีในสมยัก่อนนิยมท ำกิมจิไวกิ้นเองท่ีบำ้น ซ่ึงกิมจินั้นมีมำกกวำ่ 100 ชนิด ดงันั้นสูตรตน้ต ำหรับของแต่ละ
บำ้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท้่ำนไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของกำรท ำกิมจิและไดฝึ้กลองท ำดว้ยฝีมือของตวัเองพร้อมน ำ
ทุกท่ำนไดใ้ส่ชุดประจ ำชำติเกำหลี “ฮันบก” และถ่ำยรูปภำพควำมประทบัใจ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั เมนู คาลบิ 
บ่าย  เดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลำงแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ พบ

กบั ”FESTIVALWORLD” กำรแสดงขบวนพำเหรดอนัตระกำรตำ สนุกสุดมนักบับตัร FREE PASS ท่ีท่ำน
สำมำรถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ำกดัจ ำนวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่ำนไม่ควรพลำด T-
EXPRESS พร้อมเก็บภำพควำมประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลำงลำน โดยถูกจดัไวเ้ป็นTHEME
ตำมฤดูกำล (มีนำคม-เมษำยน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภำคม-มิถุนำยน:สวนดอกกุหลำบ / สิงหำคม-กนัยำยน:
สวนดอกลิลล่ี/ ตุลำคม-พฤศจิกำยน:สวนดอกเบญจมำศ)  นอกจำกน้ียงัสำมำรถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์ำ
ซำฟำรีพบกบัไลเกอร์ลูกแฝดผสมระหวำ่งพอ่สิงโตและแม่เสือนบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโต คู่แรกในโลก
นอกจำกนั้นใหท้่ำนไดต่ื้นตำในสวนสัตวซ์ำฟำรีชมควำมน่ำรักของสัตวต่์ำงๆ และไดเ้พลิดเพลินกบักำรให้
อำหำรหมีท่ีทุกท่ำนไม่ควรพลำด 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนู ชาบู ชาบู 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  MARIGOLD HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 
วนัทีส่าม         โซลทาวเวอร์ – ศูนย์โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนยอ้นรอยละครซีรียเ์กำหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ท่ี “นมั
ซำน” ภูเขำแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลำงกรุงโซล บนยอดเขำมีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกมีควำมสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล น ำท่ำนสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่รวมค่า
ลฟิท์) ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปและสัมผสัควำมน่ำรักของวยัรุ่นเกำหลี นิยมมำคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดำ้น
ของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ยกุญแจหลำกหลำยสี  
 
 
 
 
 
น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมท่ีอำย ุ6 ปี ซ่ึงถือวำ่มีคุณภำพดีท่ีสุด ใหท้่ำน
ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภำพและรำคำถูกกวำ่ไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็นยำบ ำรุงร่ำงกำย หรือสำมำรถซ้ือเป็นของ
ฝำกจำกประเทศเกำหลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 

ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือในรำคำพิเศษ  ถึงเวลำพำทุกท่ำนไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหล ีท่ำน
สำมำรถเลือกสินคำ้เทรนดแ์ฟชัน่ล่ำสุดของเกำหลีไดท่ี้น่ี โดยเฉพำะสินคำ้วยัรุ่นเช่นเส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ 
เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคำ้จำกแบรนด์เกำหลีโดยเฉพำะ 
เคร่ืองส ำอำง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก
ทั้งยงัมีร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนู โอซัมบุลโกก ิ
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  MARIGOLD HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ อสิระฟรีเดย์ (ไม่มีรถ-ไกด์ บริการ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระท่ำนท่องเท่ียวกรุงโซลหรือเมืองใกลเ้คียงไดต้ำมอธัยำศยั เดินทำงไดง่้ำยโดยกำรขนส่งสำธำรณะ ไม่วำ่จะ

เป็น รถบสั รถไฟใตดิ้น หรือแทก็ซ่ี ท่ีค่ำโดยสำรไม่แพง สถำนท่ีท่องเท่ียวแนะน ำ ดงัน้ี 
- ย่านอนิซาดง หำกอยำกสัมผสัวฒันธรรมประเพณีแบบเกำหลีในใจกลำงเมือง เชิญเยีย่มชมอินซำดง ท่ีซ่ึงมี

ทั้งหอ้งแสดงงำนศิลปะ ร้ำนขำยเคร่ืองแกะสลกัแบบพื้นเมือง ร้ำนขำยวตัถุโบรำณ ภตัตำคำรและร้ำนน ้ำชำ
ตำมแบบเกำหลี นบัเป็นสถำนท่ีส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งกำรพบกบัวฒันธรรมเกำหลีแบบดั้งเดิม 
นอกจำกน้ีแถบน้ียงัเป็นแหล่งวตัถุโบรำณ ทั้งภำพเขียนเก่ำแก่ งำนเคร่ืองป้ันดินเผำงำนกระดำษ และเคร่ือง
เรือนเก่ำ มีอยูท่ี่น่ีทั้งหมด หอ้งแสดงงำนศิลปะในช่วงรำว ๆ ทศวรรษท่ี 70 ในอินซำดง ท ำใหท่ี้น่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทำงวฒันธรรมอยำ่งแทจ้ริง เม่ือคร้ังท่ีพระรำชินีอลิซำเบธท่ี 2 เสด็จเยอืนอินซำดงในปี 1999 นั้น 
ท่ำนไดต้รัสชมเชยงำนศิลปะโบรำณท่ีท่ำนไดท้อดพระเนตรอยำ่งมำกมำย ในช่วงวนัเสำร์อำทิตย ์อินซำดง
จะเป็นเขตปลอดยวดยำนพำหนะ (วนัเสำร์ เวลำ 14.00 น. - 22.00 น. และวนัอำทิตย ์เวลำ 10.00 น. - 22.00 
น.) และมีตลำดนดัขำยของเก่ำ เคร่ืองประดบั และงำนศิลปะต่ำง ๆ ซ่ึงสินคำ้ในตลำดนดัไม่ไดมี้เฉพำะ
สินคำ้เกำหลีเท่ำนั้น นกัท่องเท่ียวยงัสำมำรถพบผลิตภณัฑจ์ำกทัว่ทุกมุมโลกไดท่ี้น่ีดว้ยเช่นกนั 

- ย่านกาโรซูกลิ GAROSU-GIL หรือ GAROSUGIL แหล่งรวมแฟชัน่ คำเฟ่ สุดฮิปของชำวเกำหลี โดยมี
ควำมยำวของถนนประมำณ 700 เมตร เป็นถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งร้ำนเส้ือผำ้ รองเทำ้ เคร่ืองประดบั ใน
แบบท่ีเรียกวำ่ฮิปและยนีูค ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนของเหล่ำนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงและนกัออกแบบ
อิสระรุ่นใหม่ของเกำหลีไปจนถึงสินคำ้แบรนดเ์นม  

- ตึก SM , YG , JYP  ตำมรอยศิลปินเกำหลีช่ือดงัจำกค่ำยเพลงต่ำงๆ ท่ี ตึก SM,YG, JYP  
- EWHA WOMENS' UNIVERSITY เป็นมหำวทิยำลยัแห่งแรกส ำหรับนกัศึกษำหญิงท่ีมีควำมทนัสมยั

มำก ก่อตั้งข้ึนในปี 1866 โดยมิชชนันำรีชำวอเมริกนั ท่ีช่ือ MARY F. SCRANTON ส ำหรับ THE EWHA 
CAMPUS COMPLEX ( ECC# ) นั้น ตั้งข้ึนเม่ือปี 2008 ท่ีน่ีเป็นมหำวทิยำลยัชั้นใตดิ้นของเกำหลีท่ีใหญ่
ท่ีสุด และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยควำมสวยงำมของอำคำรท่ีสร้ำงดว้ยอิฐท่ีท ำใหค้วำมคลำสสิคมำเจอ
กบัควำมทนัสมยัไดอ้ยำ่งลงตวัและกลมกลืน ถ่ำยรูปกบัทำงเขำ้มหำวทิยำลยัสุดอำร์ท 

- SOME SEVIT หรือ อ่ำนตำมภำษำเกำหลีออกเสียงวำ่ "เซบิทซอม" แปลวำ่ เกำะ คือเกำะเทียมท่ีไดมี้กำร
ปรับปรุงใหม่ ใหก้ลำยเป็นสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของกรุงโซล ท่ีตั้งอยูก่ลำงแม่น ้ำฮนั ใกลก้บัสะพำนพนั
โพ เป็นเกำะเทียมแห่งแรกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นผิวของแม่น ้ำฮนั เป็นสถำปัตยกรรมกลำงน ้ำท่ีมีกำรเปิดไฟแสดง
ใหช้มในตอนกลำงคืน และมีจุดใหช้มววิ รวมถึงใชเ้ป็นท่ีจดันิทรรศกำรและกำรประชุมต่ำงๆ เปิดให้
ประชำชนและนกัท่องเท่ียวเขำ้ไปชมดำ้นในได ้รวมถึงภำยในยงัมีทั้งส่ิงบนัเทิงต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นศิลปะ 
แกลลอรี ร้ำนกำแฟ และร้ำนอำหำร 

- ย่านคังนัม ยำ่นธุรกิจ เป็นยำ่นไฮโซ แหล่งรวมร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร และร้ำนเส้ือผำ้ หำ้งสรรพสินคำ้ ช่ือดงั 
เช่น ถนนชอ้ปป้ิงอพักูจอง โรดิโอ , วดับงอึนซำ , ถนนชอ้ปป้ิงชองดมัดง , หำ้ง COEX , LOTTE TOWER 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า (ไม่มีรถและไกด์บริการ)** 
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 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  MARIGOLD HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 
 
วนัที่ห้า      ร้านน า้มันสน – ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู – พระราชวงัเคียงบ็อค - ร้านพลอยอเมทสิ – SUPERMARKET – 

สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE (น า้มันสน) เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจำกน ้ำมนัสน ท่ีมี

สรรพคุณช่วยบ ำรุงร่ำงกำย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำท่ีปรำศจำกมลภำวะและระดบัสูงเหนือ
น ้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรอ๊อตเกตนำมูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกำหลีรุ่นใหม่ เพรำะมีผลช่วย
ดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท ำลำยจำกำรด่ืมแอลกอฮอล ์กำแฟ บุหร่ี สำรตกคำ้งจำกอำหำร 
และยำ     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั เมนู จิมดัก 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชม พระราชวงัเคียงบ็อค พระรำชวงัแห่งน้ีเป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต

ของกรุงโซล เป็นพระรำชวงัท่ีมีขนำดใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุดในกรุงโซล  สร้ำงข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจำ้
แทโจ รำชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภำยในพระรำชวงัมีอำคำรและต ำหนกัต่ำงๆ มำกกวำ่ 200 หลงั แต่เม่ือมีกำร
รุกรำนของญ่ีปุ่น อำคำรส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท ำลำยลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่ำนั้น ค ำวำ่ “เคียงบกกุง” 
หมำยถึง พระรำชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวำ่ง ภำยในบริเวณของพระรำชวงัแห่งน้ีมีสถำปัตยกรรมท่ีน่ำสนใจ
ดงัน้ีคือ “พระท่ีนัง่คึนจองวอง (GEUNJEONGJEON)”และ “ศำลำเคียงฮวยรู (HYANGWONJEONG)” ซ่ึง
ตั้งอยูภ่ำยในบริเวณสระน ้ำมีทศันียภำพท่ีสวยงำมมำก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน  

 (มีบริการเช่าชุดฮันบกส าหรับผู้ทีส่นใจถ่ายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวงั เพ่ือความทรงจ าดีๆ กรุณา
ติดต่อเซลล์ทีจ่องทวัร์ก่อนล่วงหน้า)  

 จำกนั้นเดินทำงสู่ ร้านพลอยอเมทสิ หรือพลอยสีม่วงถือเป็นอญัมนีท่ีคนเกำหลีนิยมน ำมำท ำเคร่ืองประดบัมำก
ท่ีสุด เน่ืองจำกเช่ือวำ่เม่ือสวมใส่อเมทิสตแ์ลว้จะท ำใหสุ้ขภำพดีและมีโชคลำภ ซ่ึงในปี 1987 ประเทศเกำหลีได้
ก ำหนดและประกำศใหอ้เมทิสตห์รือซำซูจองเป็นพลอยประจ ำชำติของประเทศเกำหลี ไดเ้วลำน ำท่ำนสู่
สนามบินอนิชอน  ระหวำ่งทำงพำท่ำนแวะละลำยเงินวอนท่ีร้ำนคำ้สนำมบิน SUPER MARKET ซ่ึงท่ำน
สำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้เกำหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพำะของกิน เช่น บะหม่ีซินรำเมียน (มำม่ำสไตลเ์กำหลี) อูดง้ 
กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้ำย น ้ำจ้ิมปรุงรสหมูยำ่งเกำหลี ไก่ตุ๋นโสมส ำเร็จรูป ผลไมต้ำมฤดูกำล ในรำคำพิเศษก่อน
กลบัเมืองไทย 

19.30 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) เท่ียวบินท่ี OZ 741 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือ 
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23.10 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

  

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในกำรจองคร้ังแรก มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท หรือช ำระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด ขอสงวนสิทธ์ิในกำรบอก

ยกเลิกกำรเดินทำง 
3. กำรจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมกรอกรำยช่ือของผู ้

เดินทำงท่ีสะกดตรงตำมหนงัสือเดินทำง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หำกลูกคำ้ตอ้งกำรขอแยกออกจำกกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตำมรำยกำรท่ีบริษทัก ำหนด บริษทัขอปรับ

ท่ำนละ 300 USD 
 การยกเลกิ 

1. กำรยกเลิกกำรเดินทำงจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์กำรยกเลิกใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย  
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัท ำกำรข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนัท ำกำรข้ึนไป เก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำทวัร์ 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมเส้นทำงท่ีระบุ
ในรำยกำรชั้นทศันำจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
4. ค่ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 -3
ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่ำ 
5. ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 23 กก. 
8. ค่ำหวัหนำ้ทวัร์น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอด
รำยกำรในต่ำงประเทศ 
9. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง 
-  กำรชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ 
สูญเสีย   อวยัวะ สำยตำหรือ ทุพพลภำพถำวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บำท 
- กำรรักษำพยำบำลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
500,000  บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำ
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึง
ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำก
ท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำย
เพิ่มเองต่ำงหำก) 
2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
(กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบก ากบัภาษี) 
4. ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบิน
ก ำหนด (ปกติ 23 กก.) 
5. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียม
เอกสำรคือ 1)พำสปอร์ต 2)ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3)
ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5)สมุด
บญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6)รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทำง
บริษทัฯจะเป็นผูด้  ำเนินกำรยื่นวซ่ีำใหท้่ำนโดยจ่ำย
ค่ำบริกำรต่ำงหำก(ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว 
เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
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• ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 1 - 14 วนัท ำกำร  เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
** กำรยกเลิกไม่นบัวนัเสำร์อำทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 

2. กำรขอยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือมีเหตุจำกร่ำงกำยท่ีไม่สำมำรถเดินทำงในช่วงเวลำท่ีจองได ้กำรยกเลิก
กำรเดินทำจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจำรณำในกำร
คืนเงินใหก้บัลูกคำ้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองปฏิเสธกำรเขำ้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกำล บริษทัฯไดมี้กำรกำรันตีมดัจ ำ หรือ ซ้ือขำยแบบมีเง่ือนไขกบัสำย
กำรบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมำล ำ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขำ้มำช่วง
วนัหยดุ หรือ เทศกำลดงักล่ำว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีจ ำนวนผูเ้ดินทำง ต ่ำกวำ่  15 ท่ำน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทั

ฯ จะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั ก่อนกำรเดินทำง  
2. เท่ียวบิน รำคำและรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
3. หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่ำนั้น 
4. ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมำจำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน

, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล, กำรเมือง, ภยัธรรมชำติ (โดยบริษทัฯจะด ำเนินกำรประสำนงำน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคำ้)  

5. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแลว้ 

6. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบใดๆ หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆแลว้ ตำมท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 
 

    


