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วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  เกาะนาม ิ – Anyang Art Park (รวมบตัร) 

3  
สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร) -  โรงงานผลติสาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใสชุ่ด
ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ   
  

4  COSMETIC  CENTER - RED PINE - หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก -พระราชวงัชางด็อก
กงุ – หมูบ่า้นจติรกรรมฝาผนงัอฮีวา – DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  
ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ – 
STAR PARK – King’s Cross ธมี แฮรร์ี ่พอตเตอร ์ (ไมร่วมคา่อาหาร+
เครือ่งดืม่)  –  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ – SUPER MARKET - 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

08 - 12 Nov 2019  27,999  27,999 27,999 10,000 10,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

20.30  คณะพรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C-D 

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข 2)โดยมหีวัหนา้ทัวร์
และเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.10  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่
TG658 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **หากเทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลง จะแจง้
ใหท้ราบอกีครัง้** 

วันที่ 2 เกาะนาม ิ – Anyang Art Park (รวมบตัร) 

06.35  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 



หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง น าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวดั คงัวอน ลง
เรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบัธรรมชาต ิแมก
ไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของ
ใบไมเ้ปลีย่นส ีภาพแหง่สสีนัความงดงามของใบไม ้ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรกัแนว 
DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรกัใน
สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงน า BAE YONG 
JOON และ CHOI JI WOO รปูปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉาก
และเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนีย้ังมี
กจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศ    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ANYANG ART PARK เพือ่ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูสวนศลิปะทีส่ดุฮปิ
สเตอร ์ทีจั่งหวดัคยองกโีด 

สวนศลิปะแหง่นี ้ใครมาเห็นจะตอ้งรอ้งวา้ว ใหก้บัสถาปัตยกรรมทีด่แูปลกตา แตก่ลบั
แฝงไปดว้ยเสน่หข์องทีน่ี ่ดว้ยเอกลกัษณ์นีจ้งึดงึดดูใหผู้ค้นมาแชะภาพฮปิๆ ชคิๆ กัน
มากจดุทีเ่ป็นไฮไลท ์มชี ือ่ผลงานวา่ Linear Building Up In The Trees เป็นอโุมงค์
ยาวๆ มเีสน้สายลวดลายดอูวกาศด ีความสวยงามก็จะอยูท่ีต่อนแสงทีก่ระทบกบัตัว
อโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงาตน้ไมพ้าดผา่น ทีน่ีถ่อืเป็นจดุทีห่า้มพลาด ไมว่า่จะถา่ยมมุซา้ย มมุ
ขวา ก็สวยหมดทกุมมุเลยจรงิๆ ยิง่ใครทีม่าทีน่ีใ่นชว่งนีด้ว้ยแลว้ อยากจะบอกวา่
บรรยากาศด ีคนไหนอยากไดว้วิทีถ่า่ยรปูสวยๆ แตไ่มเ่หมอืนใคร ตอ้งลองแวะไปทีน่ี่ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่  

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  VALUE HOTEL WORLDWIDE OR HOLIDAY 
INNEXPRESS SUWON  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 
สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร) -  โรงงานผลติสาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใสชุ่ดประจ า
ชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ   
  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่
ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่มกลางธรรมชาตอินัสดุแสนโรแมนตกิ พบกบั “FESTIVALWORLD” 
การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันสก์บับตัร FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่
เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ พบกบัเครือ่งทีทุ่กทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS ซึง่
เป็นรถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี(T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิารในวนั
ฝนตกหรอืหมิะหนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพรัง่กลางลาน
โดยถกูจัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:
สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กันยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) 
นอกจากนีย้งัสามารถทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกับ     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่ง
พอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวน
สตัวซ์าฟาร ีชมความน่ารกัของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วร
พลาด 



กลางวั

น  
รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้น าทา่น โรงงานผลติสาหรา่ย เพือ่รบัชมขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยแผน่ ซึง่สาหรา่ยเกาหลี
นัน้ไดท้ ามาจากสาหรา่ยทะเลคณุภาพสงู และมขีัน้ตอนกรรมวธิกีารผลติอันทันสมัย รสชาตอิรย่ 
หลงัจากนัน้น าทกุทา่นไดล้องท า คมิบบั เป็นอาหารเกาหลชีนดิหนึง่ ท าจากขา้วสกุและ
เครือ่งปรงุอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผกัโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่น
แผน่สาหรา่ยแลว้มว้น จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี าชาวเกาหลนียิมรบัประทานคมิบบัระหวา่งการ
ปิกนกิหรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรบัประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆโดยเสริฟ์กบัหัวไชเทา้
ดองและกมิจ ินอกจากนีค้มิบบัยังเป็นอาหารน ากลบับา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ 
ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการท าคมิบบัและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตัวเอง พรอ้มน าทกุ
ทา่นไดใ้ส ่ชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทบัใจ  ถงึเวลาพาทกุทา่น
ตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ด ้
ชือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  MARIGOLD HOTEL OR SOTETSU HOTELS THE SPLAISIR   หรอื
เทยีบเทา่ 

วันที่ 4 COSMETIC  CENTER - RED PINE - หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก -พระราชวงัชา
งด็อกกงุ – หมูบ่า้นจติรกรรมฝาผนงัอฮีวา – DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ จากนัน้น าทา่นสู ่
รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุ
รา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกาย น าทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของ
เกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมยัของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่นีก็้ยงัคงรกัษา
อาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะส าหรบัคนที่
ชอบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ในปัจจบุันนีบ้า้นฮันอกหลายหลงัในหมูบ่า้นถกู
ดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแก่
นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเพือ่สมัผัสและเรยีนรูว้ฒันธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหนึง่สิง่ที่
ส าคัญก็คอืหมูบ่า้นนีเ้ป็นยา่นทีม่คีนเกาหลอียูอ่าศัยกันจรงิๆภายในบา้น จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่พระราชวงัชางดอ๊กกงุ (Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัทีส่วยงาม
และทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหล ีทีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิ ์จน
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก 
พระราชวงัแหง่นีม้คีวามส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 ใช ้

เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค ์จนถงึพระเจา้ชนุจง 
(Seonjeong) ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์ทีส่ ิน้พระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 
ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรกัษ์พระราชวงัแหง่นีเ้อาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 



 น าทา่นสู ่หมูบ่า้นจติรกรรมฝาผนงัอฮีวา  (Ihwa Mural Village) หมูบ่า้นแหง่นี้
ไดร้ับการสรา้งสรรคข์ึน้ โดยกระทรวงศลิปะและวฒันธรรม ของการทอ่งเทีย่วเกาหล ีใน
ปี ค.ศ. 2006 ดว้ยความพยายามของรัฐบาล และชาวบา้น ในการสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี
ระหวา่งประชาชนและนักทอ่งเทีย่ว ภายใตแ้นวคดิใหท้กุคนสนุกกบัการใชช้วีติรว่มกัน 
จงึโปรดทอ่งเทีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ย เนือ่งจากเป็นยา่นสถานทีพั่กอาศยัหมูบ่า้น
แหง่นี ้มศีลิปะภาพเขยีนฝาผนัง และงานศลิปะอืน่ๆ กวา่ 70 รายการ และเป็นอกีหนึง่
สถานทีท่อ่งเทีย่ว และจดุหมายปลายทางยอดนยิม ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยผลงาน
ศลิปะทีไ่ดร้ับความนยิม และคุน้เคยมากทีส่ดุในหมูบ่า้นแหง่นี ้คอืบันไดดอกไม ้และ
บันไดปลาน่ันเอง เนือ่งจากหมูบ่า้นอยูใ่นบรเิวณเชงิของ ภเูขานกัซาน (Naksan 
Mountain) จงึท าใหค้ณุสามารถ เพลดิเพลนิกับสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหลายแหง่ 
โดยรอบของภเูขาแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้ง
ถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึเวลาพาทกุ
ทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนด์
แฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบ
รนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอาง เชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และ KRISPY KREME โดนัท 
ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  MARIGOLD HOTEL OR SOTETSU HOTELS THE 
SPLAISIR   หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 5 
ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่
ลฟิท)์ – STAR PARK – King’s Cross ธมี แฮรร์ี ่พอตเตอร ์ (ไมร่วม
คา่อาหาร+เครือ่งดืม่)  –  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ – SUPER MARKET - 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รบัรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกู
กวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจาก
ประเทศเกาหล ีน าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรออ๊ตเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีล
ชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนัน้น าทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง ที ่“นัม
ซาน”ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขาม ีหอคอย N SEOUL 
TOWER (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล น าทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและ
สมัผัสความน่ารกัของวยัรุน่เกาหล ีซึง่นยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่ักไวบ้นระเบยีงแทบจะทกุ
ดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 จากนัน้น าทา่นสู ่จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่STAR PARK เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดกวา้งใน



ดา้นของสือ่ดจิติอล , มเิดยี , วทิย ุ, โทรทศัน ์และสามารถจับจา่ยซือ้ของ ทีเ่หลา่ซปุ
ตารค์นดงัใชก้ัน อาท ิแวน่ตากันแดด ตา่งห ูกระเป๋า และอกีมากมายซึง่ใกลก้บัตกึ MBC 

**พเิศษสดุๆ บรกิารน าทกุทา่นพาไปชม  King’s Cross (킹스 크로스) Platform9 

3/4 ทีจ่ะพาเหลา่สาวกแฮรร์ีไ่ดเ้ขา้ไปสมัผัสโลกพอ่มด คาเฟ่ King Cross Platform9 
3/4 นี ้เป็นการจ าลองฉากทีแ่ฮรร์ี ่พอตเตอร ์จะเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชาน
ชาลา 9 3/4 มาไวท้ีโ่ซล ยา่นฮงแด โดยเปิดใหบ้รกิาร เมือ่วนัที ่5 พ.ย. 2561ซึง่จะมมีมุ
เอาใจเหลา่มกัเกิล้ทีเ่ป็นสาวกแมม่ดพอ่มดใหไ้ดถ้า่ยรปูกันอยา่งจใุจ  และตอ่ดว้ย ชอ้ป
ป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ใน
ยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดี
ไซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่
ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงาน
ศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารกัและ
ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็น
สนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน  น าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 
ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
ส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

21.25  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่
TG655 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.20+1  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอก
รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิท
ก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD 

5.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที ่ดา้นหนา้
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธ์ไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 



                การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ขาย 

·ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัท าการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 

·ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15 วนัท าการขึน้ไป      เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

·ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ      เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

** การยกเลกิไมนั่บวนัเสารอ์าทติย ์และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ ** 

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่
จองได ้การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย

ทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

4.               ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้
ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA 
FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้
ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์อง 

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
แกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

  

 


