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วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N สายการบิน 

KOREAN AIR (KE) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้

เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการเดนิทาง) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลา

เครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 

นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ

บนิ**)  

 

23.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง          ประเทศเกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – เกาะนาม ิ– ลานสก ี

06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอ

ตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง 

หรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นโบราณเกาหล ีEUNPYEONG HANOK VILLAGE หมูบ่า้นโบราณที่

ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตทิีม่ภีเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมูบ่า้นมคีา

เฟ่ในสไตสฮ์นัอก ทัง้แบบดัง้เดมิ และผสมผสานสมยัใหมไ่ดอ้ยา่งลงตัว สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มี

รา้นอาหาร คาเฟ่ และยงัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจอกีมากมาย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ีส่ามารถท่องเทีย่ว

ไดท้ัง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยูก่ลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่

เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกนัออกดอก

เปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล ซึง่การขา้มไปเกาะนามนัิน้ตอ้งน่ังเรอืเฟอรีข่า้มไป โดยใชเ้วลาสัน้ๆ เพยีง

แค่ 5 นาที ท่านก็จะไดส้ัมผัสความสวยงามของเกาะนาม ิซึง่ความน่าสนใจของเกาะนามอิยู่ตรงที่

ธรรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญท่ีม่อียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนว

ยาว และมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนนทีโ่ดง่ดัง

ไปทั่วโลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” เมือ่ผา่นพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไป อโุมงคต์น้แปะกว๊ยจะถกู

ยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอร่าม เรยีงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายรูปมาก

ทีสุ่ด นับเป็นสัญลักษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไปกว่านัน้



 

 

 

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่มสีสีนัสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมาก ชว่งเวลาที่

เหมาะสมแก่การมาเทีย่วเกาะนามจิะอยูใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตุลาคม หาก

ใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปกคลมุก็จะอยูใ่นชว่งเดอืนธันวาคม-มกราคม เกาะนามโิด่งดังจากซรีีย่ ์

เรือ่ง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท า คู่รักมายมากมักไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปกับจุด

ไฮไลทบ์นเกาะสดุโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคูพ่ระ-นางจากซรีีย่เ์ร ือ่งดงั 

ใกลก้นันัน้ยงัมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นป้ิงยา่ง และซาลาเปานงึเตาถา่นแบบโบราณ 

  

กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัาลบ ิหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่แหง่เมอืงซุน

ซอน น าไก่บารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ีน าผกักาด

เขยีวมาหอ่รบัประทาน โดยน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ี

ออกเดนิทางสู่ สกรีสีอรท์ น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สุดใหทุ้ก

ทา่นดว้ยการพาไปเลน่สก ีและนอนพักทีส่กรีสีอรท์  

จากนัน้มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอียา่งเต็มทีบ่น ลานสกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดูหนาวภเูขา

ของเกาหลจีะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่และอกีเนนิ

ส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนโปรแลว้ ซึง่ปลอดภยัไมม่อีนัตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุ

มอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับรับฟัง

ขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูเ้ลน่เองเป็น



 

 

 

ส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่

อปุกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 50,000 วอน **)  

 

หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของ

สภาพอากาศในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่

สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม >> ONE MOUNT (SNOW 

PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แหง่ทีน่่าสนใจเมือ่เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแห่งลานน ้าแข็ง และ

เล่นหมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่ทีเ่มอืงโกยาง แหล่งท่องเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น 

"Snow Park" ในรม่ทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกบัการขีเ่ครือ่งเลน่สดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง 

เชน่ จักรยานคู่รัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอืจะเลอืกเขา้สู่โลกของหมิะที่

อณุหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมคา่เขา้ SNOW 

PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนดช์ัน้

น าใหเ้ลอืกมากมาย) 

เย็น บรกิารอาหาร (2) เมน ูชาบ ูชาบสูไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุ ีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหาร

พืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 

 

 

วนัทีส่าม           ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – คอสเมตคิ – คลองชองกเย

ชอน 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ หากตดิใจ

รสชาตทิี่แสนหวานก็สามารถเลือกซือ้กลับมาฝากคนที่เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่อง

สวยงาม และน าสง่ถงึสนามบนิในวันสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนาน

นามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global 

Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ท่านกา้ว

ผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไม ้

แฟนตาซขีนาดใหญท่ีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  

 

หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ี

มสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบน

รถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่ง

สงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีัวใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ ตืน่เตน้ไปกบัการน ัง่รถ

สะเทิน้น า้สะเทิน้บก ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ทีเ่ดนิ

เล่นอย่างอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกับเจา้หมีมาขอขนมกินถึงหนา้ต่างรถเลยทีเดียว เปลี่ยน



 

 

 

บรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออก

ดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซ ึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบ

ทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที่สดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บ

ความนิยมอย่างมาก นักท่องเทีย่วที่มาสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่

กลับไปเป็นที่ระลกึ รวมทัง้ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์จะมี

เทศกาลหมิะ และการเลน่เลือ่นหมิะ รวมถงึ การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตืน่ตาตืน่ใจ ชมขบวน

พาเหรดสดุยิง่ใหญอ่ยา่ง คานวิัล แฟนตาซ ีพาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จาก

ทั่วทุกมมุโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวิัล (Samba festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล 

(Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไปพรอ้มๆกัน ชว่ง

หัวค ่าเป็นอกีหนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด

อลังการหลังจากพระอาทติย์ตกดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที่จัดเต็มทัง้แสง สี เสียง อย่างมูนไลท์

พาเหรด (Moonlight parade) ใหท้่านไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 

น. 

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย เรียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่า

เรือ่งราวขัน้ตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตัง้แต่เป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลใีต ้

สาหร่ายนัน้เป็นทีน่ยิมมาก อาหารเกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสี่วนผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเชน่ 

ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบบั)  

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ไทย เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุง

ผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก 

ครีมน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหาง

จระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

จากนัน้เดนิทางไปยงั คลองชองกเยชอน คลองใจกลางกรงุทีม่ภีมูทิัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหลง่

เดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมอืงหลวงทีวุ่่นวาย ในชว่งนี้ทีเ่กาหลกี็จะเป็นฤดูหนาว จะมกีารจัด

เทศกาลเฉลมิฉลองวันครสิตม์าส และเฉลมิฉลองวันปีใหม ่ในบรรยากาศหนาวๆ ผูค้นมากมายก็จะเริม่มา

ชมความสวยงามของการประดับไฟตามถนน สถานทีท่่องเทีย่วใหญ่ๆ ต่างๆ ซึง่จุดนี้เป็นอกีหนึง่จุดทีม่ี

การจัดแสดงงานโคมหรือประดับไฟอยู่ตลอดทัง้ปี ในช่วงครสิตม์าสยาวไปจนถงึสิน้ปีน ัน้ บรเิวณ

คลองก็มกีารจดัไฟภายใตช้ือ่งาน Seoul Christmas Festival ดงึดูดใจใหใ้ครหลายคนใหอ้ยาก

มาเดนิเล่นถ่ายรูปสวยๆ กัน ** เทศกาลประดบัไฟจะจดัขึน้ชว่งประมาณวนัที ่8 ธ.ค. – วนัที ่1 



 

 

 

ม.ค. ท ัง้นีว้นัและเวลาในการจดังานแตล่ะปี ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความสะดวกของทาง

สถานที ่** 

 

เย็น บรกิารอาหาร (5) เมน ูจมิทคั ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่

ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูร

เกาหล ี 

พกัที ่   RAMADA GIMPO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่            ศนูยส์มนุไพรโสม – โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคยีงบกกงุ – ยา่นอกิซอนดง – ดวิตีฟ้ร ี– 

ตลาด - เมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนที่

ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน 

ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเ้ป็นภเูขาพูกักซาน ท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้่าเป็น 

The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็น



 

 

 

พระที่น่ังที่กษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่

สามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้

 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ

ทดแทนเป็น พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังล าดับทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ใน

ปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุว่า 

300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า พระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจบุนัยงั

คงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระ

ต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

จากนัน้น าทา่นไปยงัหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจ

กลางกรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไม่

วา่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่ว

และคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า 

นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไมค่วรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของ

กรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony 

ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ีไ้ม่รวม

กญุแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน **   



 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ยา่นอกิซอนดง หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโซล มกีลิน่อาย

ความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 

รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุทีซ่อ่นตัวอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซา

ดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแต่งไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับ

ชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มาดัง หนา้รา้นจะเป็นมุม

ยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้ม

พลาด!! ทีน่ีม่รีา้นขายมันดูชือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน ซึง่จะมคีนต่อ

ควิรอเยอะมากๆ 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวม

สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ

หลากหลายแบรนด์ดัง และสนิคา้แบรนด์อืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 

COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป CHANNEL 

และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็

อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 



 

 

 

BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ี

และโซนรา้นอาหาร 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน 

หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นม

ชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุน่ตอ้งการก็สามารถ

หาไดจ้ากทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่มว่่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, 

THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทย

ประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น 

MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW 

BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

ในส่วนของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของ

ทานเล่นใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรอืเครันปัง ขนม

ยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรล

ล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ี

เมนูนีม้อียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับอ่ยใน

ซรีีส่เ์กาหล ีมนัฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่

เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยกัษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทีช่อบ

ของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 



 

 

 

 

เย็น   อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัที ่   RAMADA GIMPO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้           สมนุไพรฮอตเกนาม ู– น า้มนัสนเข็มแดง – ถนนฮงแด – ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต   

                      สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (8) 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ 

และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก

ท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมนั ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่่วน

ใหญเ่ป็นศลิปะแนวรว่มสมยัจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกสัโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของยา่นนี ้นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมี

ผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีันของกรุงโซลที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสายทัง้กลางวันและกลางคนื 

กลางวนั บรกิารอาหาร (9) เมน ูบบิมิบบั ขา้วย าเกาหลทีีค่ลกุเคลา้ผสมกบัผกันานาชนดิ โปะดา้นบนดว้ย

ไข ่เสริฟ์พรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ  

เพลดิเพลนิกับการซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยงัมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้. 

17.20 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่KE651 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.30 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 



 

 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื KOREAN AIR 
เกาหล ียงอนิ โซล เลสโก สกแีอคคซูฟี  

 

 
ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 6,999 บาท 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ธนัวาคม – มนีาคม 2563 

ราคาผูใ้หญ ่

(หอ้งละ 2-3 ทา่น) 

จอยแลนด ์

(ไมร่วมต ัว๋) 
พกัเดีย่ว 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 23,999 9,999 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 23,999 9,999 7,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 9,999 7,000 

13 – 17 มนีาคม 2563 21,999 9,999 7,000 



 

 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับ
สายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตาม

รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 

USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิ
หรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษ

ถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์

ไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทวัรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ป

ป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 

300 USD ตอ่ทา่น 
 

 
 

 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , 

คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  
1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 



 

 

 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วัน

หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  
โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ท ัง้หมด 

ท ัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่ว
ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ ัง่ต ัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  



 

 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์

, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี



 

 

 

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


