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  ก าหนดการเดนิทาง 

วนัท ี09-13 ตลุาคม  2562                                 27,888.-  

หมายเหต:ุ รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิเชยีงใหม)่ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
• สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ทีเ่กาะนาม ิ

• สนุกสนานกับการถา่ยภาพ 3 มติ ิTrick eye museum และ เมอืงน ้าแข็ง Ice museum 

• ชมหอคอยโซล คลอ้งกญุแจคูร่กั 

• สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

• พเิศษ...ใหท้า่นไดส้วมชดุฮันบก  

• ชอ้ปป้ิงสดุมันสก์ับแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง ...ตลาดเมยีงดง, ถนนฮงแด 

• พักกรงุโซล 3 คนื  

 

 

บนิตรงเชยีงใหม ่เกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิ KOREAN AIR (KE) 

ราคาเพยีง 27,888.- 

 

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
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   เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่–สนามบนิอนิชอน(เกาหลใีต)้ KE668 (23.15-06.45) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

KOREAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ* 

23.15 น. 
น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ KOREAN AIR เทีย่วบนิที ่KE668 บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 เกาะนาม-ิTRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-กรงุโซล-หอคอย โซลทาวเวอร ์

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่าน

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท า

ละครทวี“ีWINTER LOVE SONG” อันโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที่

ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ใหท้า่นชมบรรยากาศรอบเกาะ เดนิผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 

แวะคาราวะสสุานนายพลนาม ิจากนัน้อสิระเวลาใหท้่านไดบ้ันทกึภาพโลเคชัน่ประทับใจ เหมือนฉากใน

ละครตามอัธยาศยั จนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี”้ ไก่บาบีควิผัดซอสเกาหล ี

เป็น อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ 

ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมื่อทานไป

ระยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกบัทกัคาลบี 

 น าทา่นเขา้ชม TRICK EYE MUSEUM พพิธิภัณฑแ์กลเลอรี่ศลิปะและภาพวาดทีส่รา้งข ึน้โดย“ตร็องป์ 

L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาด

ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 เชยีงใหม ่– สนามบนินานาชาตอินิชอน KE668 (23.15-

06.45+1) 

    

2 เกาะนาม-ิTRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-กรุง

โซล-หอคอย โซลทาวเวอร ์ ✈ 🍽 🍽 
Intercity Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง- COSMETIC SHOP -เมอืงยงอนิ- 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์กรุงโซล  🍽 🍽 🍽 
Intercity Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศนูยโ์สม-ฮ็อกเก็ตนาม-ูพระราชวังเคยีงบอกคงุ-ดวิตีฟ้ร-ี 

ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 🍽 🍽 🍽 
Intercity Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ท าคมิบับ+สวมชดุฮันบก-ชอ้ปป้ิงย่านถนนฮงแด-ซปุเปอร์

มารเ์ก็ต-สนามบนิอนิชอน-เชยีงใหม่ KE667 (18.20-

22.05) 
🍽 🍽 ✈ 
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ในรูปภาพนัน้  และเขา้ชม Ice Museum เมอืงน ้าแข็งแกะสลกัจากน ้าแข็งแบบจ าลอมกีจิกรรมและโซน

ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ขา้ชมและถา่ยภาพความประทบัใจ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ถา่ยรูปคูก่บัคณุลงุซานตา้

น ้าแข็ง และโพสทา่ถา่ยรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิมและเยี่ยมชม

ปราสาทน ้าแข็ง มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแข็ง ทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด 

สมัผัสกับความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศา จากนัน้น าท่านชม โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน 

ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ 

พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดร้ับการ renovate ใหม่ปี 

2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ข ึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ 

จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดค้อื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดงั  Love Key Ceremony ทีม่ีความเชือ่ว่าคู่รัก

ทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาว (ไม่ราคารวมคา่ข ึน้ลฟิทช์มดา้นบนหอคอย) 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูพุลโกก ิ(BULGOGI) เมนูที่มีสว่นผสม 

หมูหมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้ 

น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครือ่งเคยีงตา่ง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรส 

สาหร่าย กมิจ ิ

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั (กรงุโซล) Intercity Hotel 3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง- COSMETIC SHOP-เมอืงยงอนิ-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์กรงุโซล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ีโดยตน้ สนเข็มแดง จะมี

ลักษณะคลา้ยกับ “ตน้บันโพจ”ิ เป็นพืชทีพ่บบรเิวณชายทะเล การเจรญิเตบิโตของตน้สนเข็มแดงจะ

เตบิโตในพื้นที่สูงบนภูเขา พบไดม้ากในประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่ น ฯลฯ เวลาที่สกัด น ้ามันสนเข็มแดง 

ออกมาจะไดส้่วนประกอบหลักอัน ไดแ้ก่ สาร โพลฟีินอล และสารเทอร์พีนส ์ซึง่เป็นสารอาหารที่มี

ประโยชนต์อ่ร่างกายขบัสารพษิออกจากร่างกายโดยขับทางผวิหนังเชน่ เหงื่อ หรือปัสสาวะ, ปรับระดับ

น ้าตาลในเลอืดใหส้มดลุ,เพิม่ไขมันดทีีไ่ปดงึไขมันเสยีออกมาจากเสน้เลอืด,ลา้งสารพษิหรือดท็ีอกเลอืด

ใหส้ะอาด และการไหลเวียนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้,ต่อตา้นอนุมูลอสริะท าใหผ้วิพรรณสดใสมากยิง่ข ึน้  

จากนัน้น าทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

ฯลฯ  

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงยงอนิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองใน

จังหวัดคย็องก ีเป็นทีต่ัง้ของเอเวอรแ์ลนดส์วนสนุกทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในเกาหลใีต  ้

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศโดยมี

บรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ชมความน่ารักของหมีทีส่ามารถสือ่สารกับคนไดเ้ป็นอย่างด ี

หรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุก

กับเครื่องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบาน

สะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ 

ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึ

ตา่งๆอย่างมากมาย 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางกลบัเขา้กรุงโซล (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 

ค า่ 
  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Shabu Shabu 

 

 
  น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั (กรงุโซล) Intercity Hotel 3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศนูยโ์สม-ฮ็อกเก็ตนาม-ูพระราชวงัเคยีงบอกคงุ-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซ ึง่รัฐบาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกว่า

ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนับถอื  

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมศนูย ์ฮอกเก็ตนาม ูเป็นสมุนไพรทีข่ ึน้เฉพาะประเทศเกาหล ี10 ปีจะออกดอกหนึง่

ครัง้ปลกูบนยอดเขาสงู เมือ่น าดอกมาสกดั มสีรรพคณุ ชว่ยขบัสารพษิตกคา้งตา่งๆออกจากตบัอย่าง

ปลอดภยั 

 น าทา่นผา่นชมดา้นหนา้ท าเนียบประธานาธบิด ี(บลเูฮา้ส ์) ซ ึง่อยู่ในท าเลทีด่ทีีส่ดุตามหลกัโหราศาสตร ์

มทีวิเขานอ้ยใหญ่เรยีงรายซอ้นตวัอยู่ดา้นหลงั  ดา้นหนา้เป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนกิซส์ญัลกัษณแ์ห่ง

สนัตภิาพอันงดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหัวมังกร และวงเวยีนน ้าพุ นับเป็นจดุทีม่ฮีวง

จุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทบัและฐาน

อ านาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มา

เพือ่เป็นทีว่่าราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข ึน้คัน่ แสดงถงึ

ความตอ้งการตดัความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาส

ครบรอบ 50 ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลกัษณะเป็น

อาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งข ึน้เพือ่ใช ้

เป็นสถานทีส่ าหรับจดังานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนี้ถอืเป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลี

ประกอบดว้ยหมู่อาคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” ไกตุ่๋นโสม อาหารชาว

วังในสมัยกอ่นปัจจุบัน เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ท่านละ 

1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง เสน้

ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่Duty Free รวมสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งประเทศและแบรนดเ์กาหลมีใีหเ้ลอืกชอ้ป

มากมายในราคาสนิคา้ปลอดภาษี จากนัน้ชอ้ปป้ิงต่อที ่ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมยีงดง ไดช้ือ่ว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดนิช็อปป้ิงกันอย่างลน้หลาม 

ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้ัก

อย่างดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรียีย์อดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีูปดาราคนโปรด

ของทา่นอยู่ในสนิคา้... 

ค า่ 
   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย BBQ Buffet 

 
  น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั (กรงุโซล) Intercity Hotel 3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ท าคมิบบั+สวมชุดฮนับก-ชอ้ปป้ิงยา่นถนนฮงแด-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-สนามบนิอนิชอน-เชยีงใหม ่ 

KE667 (18.20-22.05)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ใหท้า่นสมัผัสการท าอาหารเกาหลเีมนู คมิบบั หรอื ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลดีว้ยตนเอง พเิศษ...ใหท้า่นได ้

สวมชดุฮันบก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงย่านวัยรุ่นชือ่ดงั ยา่นถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮ

งอกิ(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอีกเสน้หนึง่ทีม่ีบรรยากาศ

โรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาด

ศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ

รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “จมิดกั”ไก่อบซอีิ๋วด าวุน้เสน้เมนู
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พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมืองอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถู่ก

ปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิง่ 

บา่ย 

น าทา่นชอ้ปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่มีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก 

เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆ ก่อน

เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

18.20 น. 
 น าทา่นเหริฟ้ากลบัสู ่เชยีงใหม่ โดย สายการบนิ KOREAN AIR เทีย่วบนิท ีKE667 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง                           

              *ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ* 

22.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่  โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรม:บนิตรงเชยีงใหม ่เกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ Korean Air (KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่/เด็ก 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่  
2 ทา่น  
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

วนัท ี09 – 13 ตลุาคม 2562 27,888.- 27,888.- 27,888.- 4,900.- 9,688.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 
 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีต ้

ลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิเชยีงใหม)่**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ และไมล่งรา้น ศนูยโ์สม, 

ศนูยส์มนุไพรฮอกเก็ตนามู, รา้นน า้มนัสนแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  
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พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีเ่ชยีงใหม ่และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง     

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม่ 

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข า้เมืองรวมทัง้ในกรณีที ่

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 23 กก.  
6. ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั
ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอน

เงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่  ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.      หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

 ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

 หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

 การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

 จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 
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6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ื่น

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบุในรายการเดนิทาง  
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11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุใน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมติ ่าเครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพรฮอกเก็ตนามู, รา้นน า้มนัสนแดง, 

ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

    เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
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สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย

การท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรือ

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

******HAVE A NICE TRIP****** 


