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วนัแรก (ศกุร)์ วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  

21.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกันทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 

ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  โดยมเีจา้หนา้ที่จากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวย ความสะดวกในเรือ่งของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น 

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเดนิทาง) หลงัจากเช็คอนิและโหลด

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้

วนัทีส่อง (เสาร)์ อนิชอน-เกาะนาม-ิวดัชนิฮนัซา                                                            (-/L/D) 

06.55น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ (กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน้ 2 ชั่วโมง 

เพือ่ใหต้รง  กบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี) หลังจากน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เกาะนาม ิตัง้อยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไป

ยังเกาะ(ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิ 

สถานที่แห่งนี้เหมาะส าหรับ คู่รัก ที่มาเยี่ยมเยือนน าทุกท่านยอ้นรอยสถานที่ถ่ายท าละครและ

ภาพยนตร์ อาท ิซรีีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชยี “เพลงรกัในสายลมหนาว” (Winter Love 

Song) ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนตกิพรอ้มถ่ายรูปปั้นดาราแสดงน า BAE YONG 

JOON, CHOI JI WOO เพือ่เก็บเป็นภาพความประทับใจ นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร์

ไทยทีท่ ารายไดส้งูสดุในเอเชยีเรือ่งกวนมนึโฮ และภายในเกาะนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ๆเชน่ป่ันจักรยานชม

ววิเหมอืนในละคร หรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนทูคัคาลบี(้1) 

บา่ย         น าท่านสู่ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน  หรือสวติเซอร์แลนดเ์กาหล ีตัง้อยู่ในเขตจังหวัดคังวอน 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว  อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ  อีกชื่อเรียกหนึ่งว่า

สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบ

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 
(พกัหอ้งละ 2 

ทา่น) 

ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 
12 พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น  
 

ราคาเด็กอายุ

ต า่กวา่ 12  พกั
กบัผูใ้หญ ่2

ทา่น 

 (มเีตยีงเสรมิ) 

ราคาเด็กอายุต า่

กวา่ 12  พกักบั
ผูใ้หญ ่2ทา่น 

 (ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

 
พกัเดีย่ว 

(บาท) 
 

9-13 ม.ีค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

16-20 ม.ีค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

23-27 ม.ีค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

06-10 เม.ย.61 28,900 บาท 28,900 บาท 28,900 บาท 26,300 บาท 7,000 

13-17 เม.ย.61 28,900 บาท 28,900 บาท 28,900 บาท 26,300 บาท 7,000 

20-24 เม.ย.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900บาท 21,300 บาท 5,000 



เขาและล าธาร  (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยู่

กบัค าสัง่ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน) ขึน้สูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น าทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ปางสมาธขินาดใหญ่ ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว สรา้งขึน้

ในสมยัอาณาจักรชลิลาใหท้า่นไดน้มสัการพระพทุธรปูปางสมาธอิงคใ์หญป่ระดษิฐานอยูก่ลางแจง้ที่

ถูกสรา้งขึน้มาเพือ่สวดออ้นวอนขอใหค้าบสมทุรเกาหลไีดร้วมกนัเป็นหนึง่เดยีว จากนัน้น าท่านขา้ม

ผา่นสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวัดอนัเกา่แกอ่ายกุวา่พันปี อสิระทา่นใหท้า่นไดข้อพรพระใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(2)  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Sorak Daemyeong,Sorak Hanhwa หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม (อาทติย)์ ท ากมิจ-ิอสิระเอเวอรแ์ลนด-์ช็อปป้ิงตลาดทงแดมนุ                 (B/L/D)           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(3) 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิพาทา่นไปเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลี

ใต ้กมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิ

สแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยัง

น าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมี

รสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส ่ชดุฮันบก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหล ี

พรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหล ี

ซึง่ไดถ้กูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่นจะไดส้มัผัสกบัความตืน่เตน้



ไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากัด

จ านวนครัง้ กับบัตร DAY PASS อาทเิชน่ รถไฟความเร็วสงู T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกบัโลก

ของ สัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู ่แรกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีัน

เต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืน

มถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(4)  

 จากนัน้น าทา่นอปป้ิงทีต่ลาดดัง ตลาดทงแดมนุ(Dongdaemun Market)ทีต่ลาดนี ้เราสามารถ

ซือ้ขา้วของ และตอ่ราคาไดอ้ยา่งสนุกสนานเพราะมรีา้นคา้ ตา่งๆมากมายตัง้อยูท่า่มกลางบรรยากาศ

แบบโบราณ และมแีสงสแีละดนตรตีลอดคนืสนิคา้ทีม่มีากทีส่ดุในตลาดนี้คอืเสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย 

เครือ่งหนัง ชดุสภุาพสตรแีละเด็ก เครือ่งนอน รองเทา้ เครือ่งกฬีา 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(5) 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Biz,Mate,Maru,Coop City (In Seoul) หรอืเทยีบเทา่  

  

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ (จนัทร)์  พระราชวงัเคยีงบกกงุ-เอา้ทเ์ล็ต-ศนูยโ์สม-ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ 

               (B/L/D)                                                                                                 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(6) 

จากนัน้เยีย่มชม พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น ยอ้นอดตีสมัผัสชวีติความเป็นอยูแ่ละเรือ่งราวในประวัตศิาสตร์

เกาหล ีแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ท าเนียบ ประธานาธบิด(ีบลูเฮา้ส ์) ซึง่อยู่ในท าเลทีด่ทีีสุ่ดตามหลัก

โหราศาสตร ์มทีวิเขานอ้ยใหญ่เรยีงรายซอ้นตัวอยู่ ดา้นหลังดา้นหนา้เป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนกิซ์

สญัลักษณ์แหง่สนัตภิาพอนังดงาม  

หลังจากนัน้จะน าทา่นชมความยิง่ใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบอ๊กพระราชวงัโบราณใหญท่ีส่ดุใน

ประวัตศิาสตรเ์กาหลมีอีายกุวา่ 600 ปี พระราชวังแห่งนี้ มหีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แต่ได ้ถูก

ท าลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็น

ทีป่ระทับของกษัตรยิส์รา้งขึ ้นในสมัยราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็ นราชวงศส์ุดทา้ยภายใตก้ารปกครอง

ของระบอบกษัตรยิเ์กาหล ีปัจจบุนัไดรั้บการบรูณะใหใ้กลเ้คยีงกบัพระราชวังเดมิมากทีส่ดุ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

เชน่ นาฬกิา, แวน่ตา, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ อกี

มากมาจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม



มากมาย เชน่ นาฬกิา, แวน่ตา, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดเ์นม

อืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(7) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแหง่นีรั้ฐบาลรับรองคณุภาพ

วา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หนา้ที่ใ้หค้วามรู ้

เกีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคณุภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลดิจากโสม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ

ดทีีส่ดุและราคาถกู กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงทีร่า้นเครือ่งส าอางยอดนยิม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยให ้

ท่านได ้เลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ ROJUKISS ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบ

เทา่ตัว และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 

จากนั้นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU/Raisin Tree Shop) ตน้ไมช้นิดนี้

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก

ท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ยา่นเมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะ

วันจะมวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลามทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้

เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย อาท ิLaneige Etude,IIope, 

Charmzone, Skin food, Face Shopเครื่องประดับ,ซดีีเพลง,วีซดี-ีดีวดีหีนังและซรีียฮ์ติตลอดจน

ของทีร่ะลกึทีม่รีปู ดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(8) 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Biz,Inter City,Prime is Seoul หรอืเทยีบเทา่  

 

 



วนัทีห่า้ (องัคาร) รา้นน า้มนัสนเข็มแดง-โซลทาวเวอร-์ตลาด ฮงแด –ซูเปอรล์ะลายเงนิวอน 

-กรงุเทพฯ                                                                                 (B/L/-) 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั(9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดง

ในประเทศเกาหลีซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช ้

เทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของ

ประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู 

ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสนนี้ 

สามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

น าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 

องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั 

จากนัน้ใหท้า่นชมเลอืกซือ้ตุ๊กตาหมเีท็ดดีแ้บร ์ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ไดท้ีด่า้นล่างของ

โซลทาวเวอรไ์ดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็น

ตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 

และสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(10)   

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นรา้นคา้ขนาดใหญท่ีม่ ี2 ชัน้ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีนั่กท่องเทีย่วโดยเฉพาะนักท่องเทีย่วไทยนยิมแวะซือ้ของฝากของขวัญกลับบา้น โดยสนิคา้สว่น

ใหญ่จะเป็นของแหง้ทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านๆ โดยไมบ่ดูเสยี เชน่ บะหมีเ่กาหล ีสา่หร่าย ขนม ลูก

อม ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิกมิจ ิไกตุ่น๋โสมบรรจถุงุสญุญากาศ ตะเกยีบ เป็นตน้ 

 จนถงึเวลาอนัสมควรเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบั 

21.25 น.  น าทา่นเหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 657  

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 

 

วนัทีห่ก (พธุ) กรงุเทพฯ- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

    *************************** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่16 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 16 
ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว โดยไกดจ์ะรอรบัทา่นทีส่นามบนิทีป่ระเทศเกาหล ี 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 15ทา่น) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์
× คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 
× วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรือ ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า
เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 20,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 16 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่5 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย
ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถ
ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**

 

 

 

 


