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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนธนัวำคม 2562 

 

20.00-23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์าย

การบนิ EASTAR JET// JEJU AIR // JIN AIR // T'WAY หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .......  ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

22.20-02.30  น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ EASTAR JET 

เทีย่วบนิที ่  ZE512 // ZE514 หรอืเทยีบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็น

สายการบนิโลวค์อส มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สายการบนิโลวค์อสไม่เส

รฟิอาหารบนเครื่องบนิ เสรฟิเป็นน ้าเปล่าเท่านัน้ (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสาย

การบนิโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) *     

 

น ำ้หนักกระเป๋ำ 15 กโิลกรัม /ท่ำน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบิน เทีย่วบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     พระรำชวงัเคียงบกกงุ  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง  - เชค็อินโรงแรมช่วงบ่ำย  - ช่วงบำ่ยอิสระตำมอธัยำศยั 

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพยีงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำ

จำกสตัว์ไม่ว่ำเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 
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06.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวงัเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชื่อ

ว่าเป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีม่ขีนาดใหญ่ มคีวามเก่าแก่และสวยงาม

ทีสุ่ด เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีัน้

ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนกัต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมี

การรุกรานของญีปุ่่ น อาคารส่วนใหญ่กไ็ดถู้กท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 

10 หลงัเท่านัน้ ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระทีน่ัง่ที่เคยถูกท าลาย

ขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ค าว่าเคยีงบกกุงนัน้หมายถงึ พระราชวงัแห่ง

พรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวงัแห่งน้ีมสีถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจดงัน้ีคอืพระทีน่ัง่คนึจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวร ูซึง่ตัง้อยู่

ภายในบรเิวณสระน ้า มทีศันียภาพทีส่วยงามมากทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบั

ต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืง และทุกๆ ชัว่โมงจะมพีธิผีลดัเปลีย่นเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีงบกกุงอกี

ดว้ย (พิเศษบริการชุดฮนับก ฟรี) 

 พาทุกท่านเดนิทางสู่  ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรีเมียงดง  (LOTTE DUTY 

FREE MYEONGDONG) เป็นรา้นคา้ปลอดภาษชีัน้น าระดบัโลก  เป็น 1 

ในดวิตี้ฟรเีกาหลทีีใ่หญ่ทีสุ่ด ราคาไม่แพง ของเยอะครบทุกแบรนด ์ ตัง้อยู่

ในย่านอลึชโิร ในใจกลางของกรุงโซล  ส่วนสนิคา้กม็มีากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

Line Friends Store  เสอืผา้ รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปู กระเป๋า 

เครื่องส าอางค ์ Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , 

Sulwhasso , Laneige รวมไปึงเคาน์เตอรแ์บรนดอ์าทเิช่น Louis Vuitton 

,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle Monster , 

LeSportsac  และอื่นๆ อกีมากมายสามารถเลอืกซือ้ไดเ้ลย 

อสิระอาหารกลางวนั 

พาทุกท่าน เชค็อินเข้าโรงแรมช่วงบ่าย ให้ทุกท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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ช่วงบ่าย อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านต้องการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่าน

สรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมุมมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาว

เกาหลใีต้ และท่องเทีย่วตามรอยซรียี ์

1.ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง Myeong-dongตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็น

ย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกัคกัทีสุ่ดของกรุงโซล ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้

มากกว่า 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก นบัว่า

เป็นศนูยก์ลางของการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ภายในตลาด

เมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนบัไม่ถ้วน เป็นหน่ึงใน

สถานทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 

2.ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงที่

ย่านตลาดทงแดมุน ส าหรบั Dongdaemun นัน้ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งช็

อปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพราะว่ามนัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิง

สนิคา้ราคาถูก ทีค่ล้ายๆประตูน ้า  ท าใหเ้ป็นสถานทีช่อ็ปป้ิงทีไ่ม่ว่า

จะมาเทีย่วเกาหลดีว้ยตนเองหรอืมากบักรุ๊ปทวัรต์้องมาเยอืนย่านน้ี 

เพราะว่าสนิคา้ทีม่จี าหน่ายกนัอย่างมากมายนัน้ลว้นที่ราคาทีน่่า

ประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานให้กบัขาชอ็ปชาวไทย  

3."โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลาง

กรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก และ

ใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสื่อม

ประสทิธภิาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนไดเ้น่ืองจากไม่ปลอดภยั 

ทางผูว้่าการกรุงโซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมา

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าวเกาหลใีต้และนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซลโดยไม่มค่ีาใชจ้่ายและเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ใหม่ใจกลางกรุงโซล 

อสิระอาหารเยน็   

ท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    อิสระตำมอธัยำศยัทัง้วนั  
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อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั  ประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศทีม่สีถานทีท่่องเทีย่ว

สวยๆ และโรแมนตกิให้ทุกท่านไดม้าสมัผสั มรีถสาธารณะครอบคลุมแหล่ง

ท่องเทีย่วส าคญั นองกจากน้ีประเทศเกาหลใีต้ยงัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีใ่ครมา

ต้องมาลองลิม้รส นอกจากน้ียงัมขีองใชข้องทีร่ะลกึใหทุ้กๆท่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม

กนัอย่างมากมายการนัตรดีว้ยคุณภาพ 

-CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณในสมยั

ราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจ

กลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้ว

กระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ีมยองปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล 

เขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน ใชง้บประมาณกว่า 380,000,000,000 

วอน พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบ

คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัในกรุงโซล 

-BUKCHON HANOK VILLAGE (หมู่บ้านโบราณบุกชน) เป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์

ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบ้านช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งน้ีก็

ยงัคงรกัษาอาคารบ้านเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ 

เหมาะส าหรบัคนทีช่อบสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก

ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหน่ึงทีเ่มื่อนกัท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบั

บ้านของขุนนางระดบัสงูของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมอีาคารแบบดัง้เดมิ

ของเกาหลกีว่า 100 หลงั 

-SMTOWN STUDIO ส าหรบัแฟนคลบัศลิปินค่าย SM ไม่ว่าจะเป็นวง Super 

Junior, TVXQ, Girls’ Generation, f(x), SHINee, EXO, Red Velvet และ NCT 

ขอบอกเลยว่าอย่าพลาดเทีย่ว SMTOWN STUDIO ที ่COEX Artium ภายในรา้น

รา้น SUM ทีร่วมสนิคา้ Official ของศลิปินค่าย SM ไวม้ากมาย นอกจากน้ียงัมี

กระเป๋า หมวก เสือ้ แว่นตา หมอน แกว้น ้า พวงกุญแจ ฯลฯ และคาเฟ่สุดฮติอย่าง 

SUM POP-UP CAFE ภายในมขีนมน่ารกัๆ แสนน่ากนิมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคก้ คพัเคก้ มาการอง และไอศกรมี

นอกจากสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ทางแอดมนิขอแนะน ารา้นคาเฟ่น่ารกัใจกลางกรุงโซล หลงัจากทุกท่านเหน่ือยจากการ

ท่องเทีย่วตามสถานทีย่อดฮติแลว้สามารถมานัง่พกัผ่อนคลายจบิกาแฟและกนิขนมกนัไดท้ีค่าเฟ่ชลิๆ ลองปักหมุดไป

เชค็อนิกนันะคะว่าจะฟินและชลิขนาดไหน เริม่ต้นทีร่า้น SEOULISM ,HOARD CAFE ,THE ROYAL FOOD AND 

DRINK ,PIKNIC และ WKND LOUNGE รา้นคาเฟ่บรรยากาศด ีววิสวย อาหารอร่อย 

อิสระอาหารกลางวนั    //   อิสระอาหารเยน็    ท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

    
วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง เชค็เอ๊ำท์โรงแรม  - หอคอยกรงุโซล - ศนูยก์ำรค้ำท้องถ่ิน – กรงุเทพ ฯ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านต้องการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่าน

สรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมุมมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาว

เกาหลใีต้ และท่องเทีย่วตามรอยซรียี ์

พาทุกท่านเชค็เอ๊าท์ออกจากโรงแรมประมาณช่วง 11.00-12.00 น 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  (N TOWER)  ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน ซึง่

เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น 

ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชงุ กุน 

นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศนูยก์ารค้าท้องถ่ิน  (LOCAL SHOPPING 

CENTER) เป็นสถานทีร่วมสนิคา้ ทอ้งถนิขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ไวม้ากมายหลายชนิด

และหลายยีห่อ้ เรยีกไดว้่าไปทีเ่ดยีวได้ครบทุกอย่าง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ ภายใน

ศนูยช์อ็ปป้ิงประกอบไปดว้ย ขนมยอดฮติต่างๆ นมกลว้ย ชา กาแฟ โซจ ูบะหมี ่

เครื่องปรงุ ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต กมิจ ิรวม

ไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  

เครื่องส าอางค ์และสมุนไพรขึน้ชื่อของเกาหลใีต้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกชอ็ป 

และซือ้กลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึให้ักบัคนพเิศษ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

17.20 - 22.00 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE511/ ZE513 

21.40 – 02.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 
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***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
พีเรียตเดินทำง รำคำปกติ รำคำโปรโมชัน่ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวำคม  : 1-4 15,400.- 11,900.- 

4,900 บำท 

ธนัวำคม  : 10-13 15,700.- 12,200.- 

 ธนัวำคม  : 2-5 15,800.- 12,300.- 

ธนัวำคม  : 11-14 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 17-20 15,900.- 12,400.- 

ธนัวำคม  : 9-12 16,000.- 12,500.- 

ธนัวำคม  : 8-11 ,12-15 , 13-16 , 18-21 16,300.- 12,800.- 

ธนัวำคม  : 19-22 , 20-23 , 21-24 , 22-25 16,900.- 13,400.- 

ธนัวำคม  : 3-6 , 23-26 , 24-27  17,300.- 13,800.- 

ธนัวำคม  : 25-28 18,300.- 14,800.- 

ธนัวำคม  : 4-7 , 7-10 19,300.- 15,800.- 

ธนัวำคม  : 26-29 ,31-3ม.ค. , 20,300.- 16,800.- 

ธนัวำคม  : 30-2ม.ค.  22,300.- 18,800.- 

ธนัวำคม  : 27-30 , 28-31. , 29-1ม.ค. , 24,300.- 19,800.- 

เดก็ทำรก อำยไุม่เกิน 2 ปี : 4,900 บำท  / /   จอยทวัร ์ 6,900  บำท 
** รำคำโปรโมชัน่มีจ ำนวนจ ำกดั กรณุำเชค็รำคำกบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนท ำกำรจอง** 

***เน่ืองจำกทำงแลนดเ์กำหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลำยครัง้จำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้  และจำกสำยกำรบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมำเป็น
นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 โปรแกรม FREEDOM IN SEOUL ทำง

แลนดเ์กำหลีจ ำเป็นต้องเกบ็ค่ำประกนัเพื่อให้ลูกค้ำไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่ำนัน้ เป็นจ ำนวนเงิน (3,000 บำท หรือ 100,000 วอน) หำกลูกค้ำเป็น
นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด สำมำรถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ ำนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ
ควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฎิบติัตำมเงื่อนไขดงักล่ำว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้ำไม่ผำ่นกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)*** 
กรณีลูกค้ำติด ตม. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตดัตัว๋ขำกลบั หำกมีกำรเปล่ียนแปลงตัว๋ขำกลบัลูกค้ำเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด ตัว๋จะมีอำยุ 1 วนั  

หำกลูกค้ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงตัว๋ หรือ ลูกค้ำไม่ได้ใช้ตัว๋ตำมเวลำท่ีก ำหนด ตัว๋จะถกูตดัทนัที  หำกท่ำนถกูเจ้ำหน้ำท่ีตม.เกำหลี กกัตวัไม่ให้เดินทำงเข้ำ
ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้ำจะต้องเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด   

 
หมำยเหต ุ: ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทวัรจ์ะออกเดินทำงท่องเท่ียวหลงัเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ชัว่โมง ทำงทวัรไ์ม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนท่ีติด

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผำ่นเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทวัรไ์ด้ เพื่อ

ควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่ำงเตม็เวลำ ขออภยัในควำมไม่สะดวก 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณสี ำรองทีน่ั่ง 
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
รำคำนีร้วม 
-           ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี  
-            คา่อาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            คา่รถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-           ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้ านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-           ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
รำคำนีไ้ม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-           ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ี
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-           ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-           ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและ
ด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วีซ่า) 
-           ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป ยดึมดัจ า 
 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
   หมำยเหตุ  
-           จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 
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3,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น 
(หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
บริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทั
ก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการ
บิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะ 
ไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึ้นอยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


