
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง เดือนธนัวาคม 2562 

 

20.00-23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชั $น 4 ชั $นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET// 

JEJU AIR // JIN AIR // T'WAY หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .......  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าที�จากบรษิทัฯคอยให้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

 

 

22.20-02.30  น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ EASTAR JET เที�ยวบนิที�  ZE512 // ZE514 

หรอืเทยีบเทา่ JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบนิโลวค์อส มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบั

สากล สายการบนิโลวค์อสไมเ่สรฟิอาหารบนเครื�องบนิ เสรฟิเป็นนํ$าเปลา่เทา่นั $น (ขอสงวนสทิธิ Lการ

เปลี�ยนแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า) *     

 

นํ�าหนักกระเป๋า 15 กโิลกรัม /ท่าน/1ชิ�น 
ขอสงวนสิทธิ�การเปลี ยนแปลงสายการบิน เที ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู  
 

วนัที�สองของการเดินทาง     พระราชวงัเคียงบกกงุ  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี*ฟรีเมียงดง  - เชค็อินโรงแรมช่วงบา่ย  - ช่วงบา่ยอิสระตามอธัยาศยั 
 

ข้อแนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึ �นเครื�องใสก่ระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ �น (รวมกนัไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถงุขึ �นไปเพียงใบเดียวเท่านั �น การนําผลิตภณัฑ์ของสดที�ทํา

จากสตัว์ไม่วา่เนื �อหม ูเนื �อววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาต ให้นําเข้าประเทศเพื�อปอ้งกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

06.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ$น R ชั �วโมง เพื�อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ�น

ของประเทศเกาหล)ี  

 

 จากนั $นนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวงัเคยีงบกกุงนั $นขึ$นชื�อวา่เป็นพระราชวงัไม้

โบราณที�มขีนาดใหญ่ มคีวามเก่าแก่และสวยงามที�สดุ เป็นทั $งสญัญลกัษณ์และแหลง่ทอ่งเที�ยว

ยอดฮติของกรุงโซล สรา้งขึ$นในปี ค.ศ. VWXY ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีั $น

ภายในพระราชวงัมอีาคารและตาํหนกัต่างๆ มากกวา่ R[[ หลงั แต่เมื�อมกีารรุกรานของญี�ปุ่ น 

อาคารสว่นใหญ่กไ็ดถ้กูทาํลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่V[ หลงัเทา่นั $น ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่

พระที�นั �งที�เคยถูกทาํลายขึ$นมาใหมใ่นตาํแหน่งเดมิ คาํวา่เคยีงบกกุงนั $นหมายถงึ พระราชวงัแห่ง

พรที�มแีสงสวา่ง ภายในบรเิวณของพระราชวงัแหง่นี$มสีถาปัตยกรรมที�น่าสนใจดงันี$คอืพระที�นั �งคึ

นจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวร ูซึ�งตั $งอยูภ่ายในบรเิวณสระนํ$า มทีศันียภาพที�สวยงามมากที�ซึ�ง

เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง และทุกๆ 

ชั �วโมงจะมพีธิผีลดัเปลี�ยนเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีงบกกุงอกีดว้ย (พิเศษ

บริการชดุฮนับก ฟรี) 

 พาทุกทา่นเดนิทางสู ่  ลอ๊ตเต้ ดิวตี'ฟรีเมียงดง  (LOTTE DUTY FREE 

MYEONGDONG) เป็นรา้นคา้ปลอดภาษชีั $นนําระดบัโลก  เป็น 1 ในดวิตี$ฟรเีกาหลทีี�ใหญ่ที�สดุ 

ราคาไมแ่พง ของเยอะครบทุกแบรนด ์ตั $งอยูใ่นยา่นอลึชโิร ในใจกลางของกรงุโซล  สว่นสนิคา้กม็ี

มากมาย ไมว่า่จะเป็น Line Friends Store  เสอืผา้ รองเทา้ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปู กระเป๋า 

เครื�องสาํอางค ์Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , Sulwhasso , Laneige รวม

ไปึงเคาน์เตอรแ์บรนดอ์าทเิชน่ Louis Vuitton ,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle 

Monster , LeSportsac  และอื�นๆ อกีมากมายสามารถเลอืกซื$อไดเ้ลย 

อสิระอาหารกลางวนั 

พาทกุท่าน เชค็อินเข้าโรงแรมช่วงบ่าย ให้ทกุท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

ช่วงบ่าย อิสระตามอธัยาศยั ช้อปปิ' ง / ท่องเที=ยว  ใชเ้วลาคุม้คา่ตามที�ทุกทา่นตอ้งการ ชอ้ปกระหน่xา ในยา่นสรรพสนิคา้ทนัสมยัชั $นนํา เปิด

มมุมองเกาหลแีบบใหม ่อิ�มอรอ่ย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และทอ่งเที�ยวตามรอยซรียี ์



 

   

 

  

  

  

 

 

1.ชอ้ปปิ$งที�ยา่นเมยีงดง Myeong-dongตั $งอยูใ่จกลางกรงุโซล เป็นยา่นชอ้ปปิ$งที�ฮติและคกั

คกัที�สดุของกรงุโซล ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวไดม้ากกวา่ 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทั $งยงัสามารถ

เดนิทางไดส้ะดวก นบัวา่เป็นศนูยก์ลางของการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ภายใน

ตลาดเมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนบัไมถ่ว้น เป็นหนึ�งในสถานที�ยอดฮติของ

นกัทอ่งเที�ยวและนกัชอ้ป 

2.ชอ้ปปิ$งที�ยา่นตลาดทงแดมนุ  Dongdaemun Market  ชอ้ปปิ$งที�ยา่นตลาดทงแดมนุ 

สาํหรบั Dongdaemun นั $นไดช้ื�อวา่เป็นแหลง่ชอ็ปปิ$งยอดนิยมของนกัทอ่งเที�ยว เพราะวา่

มนัเป็นแหลง่ชอ็ปปิ$งสนิคา้ราคาถกู ที�คลา้ยๆประตนํู$า  ทาํใหเ้ป็นสถานที�ชอ็ปปิ$งที�ไมว่า่จะ

มาเที�ยวเกาหลดีว้ยตนเองหรอืมากบักรุป๊ทวัรต์อ้งมาเยอืนยา่นนี$ เพราะวา่สนิคา้ที�มี

จาํหน่ายกนัอยา่งมากมายนั $นลว้นที�ราคาที�น่าประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัขาช็

อปชาวไทย  

3."โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึ�งเป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัใน

เดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวแห่งใหม ่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนที�

เป็นสะพานขา้มแยก และใชง้านมาเรื�อยๆ จนกระทั �งปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่เสื�อม

ประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนไดเ้นื�องจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้า่การกรงุโซลจงึมี

แนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลี�ยนมาเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวใหช้าวเกาหลใีตแ้ละ

นกัทอ่งเที�ยวไดม้าพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยและเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมใ่หม่

ใจกลางกรงุโซล 

อสิระอาหารเยน็   

ที=พกั  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

อิสระฟรีช้อปปิ' งตลอดทั 'งวนั  ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นประเทศที�มสีถานที�ทอ่งเที�ยวสวยๆ และโรแมน

ตกิใหทุ้กทา่นไดม้าสมัผสั มรีถสาธารณะครอบคลุมแหลง่ท่องเที�ยวสาํคญั นองกจากนี$ประเทศเกาหลใีต้

ยงัมอีาหารที�เป็นเอกลกัษณ์ที�ใครมาตอ้งมาลองลิ$มรส นอกจากนี$ยงัมขีองใชข้องที�ระลกึใหทุ้กๆทา่นได้

เลอืกซื$อเลอืกชมกนัอยา่งมากมายการนัตรดีว้ยคุณภาพ 

วนัที�สามของการเดินทาง    อิสระตามอธัยาศยัทั *งวนั  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

-CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุวา่ �[[ ปี ความยาวประมาณ �.�Y 

กโิลเมตร ไหลผ่านยา่นใจกลางกรงุโซล แต่ในช่วงค.ศ.VX�� - ค.ศ.VX�� ไดม้กีารพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด กระทั �งปี ค.ศ. R[[R นายล ี

มยองปาก ไดร้บัตาํแหน่งเป็นผูว้า่การกรงุโซล เขาไดเ้สนอโครงการฟื$นฟูคลองชองเกชอน ใชง้บประมาณกวา่ W�[,[[[,[[[,[[[ วอน พรอ้ม

กบัฟื$นฟูธรรมชาตสิองฝั �งคลอง มสีะพานกวา่ RR แหง่ และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�สาํคญั

ในกรงุโซล 

-BUKCHON HANOK VILLAGE (หมู่บ้านโบราณบกุชน) เป็นอกีหนึ�งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งที�ทนัสมยัของกรงุโซล

นั $น หมูบ่า้นแหง่นี$กย็งัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยคุเก่าแก่ เหมาะสาํหรบัคนที�ชอบสถานที�ทอ่งเที�ยวเชงิ

ประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอกีแหง่หนึ�งที�เมื�อนกัทอ่งเที�ยวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนาง

ระดบัสงูของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดั $งเดมิของเกาหลกีวา่ V[[ หลงั 

-SMTOWN STUDIO สาํหรบัแฟนคลบัศลิปินคา่ย SM ไมว่า่จะเป็นวง Super Junior, TVXQ, Girls’ Generation, f(x), SHINee, EXO, Red 

Velvet และ NCT ขอบอกเลยวา่อยา่พลาดเที�ยว SMTOWN STUDIO ที� COEX Artium ภายในรา้นรา้น SUM ที�รวมสนิคา้ Official ของศลิปิน

คา่ย SM ไวม้ากมาย นอกจากนี$ยงัมกีระเป๋า หมวก เสื$อ แวน่ตา หมอน แกว้นํ$า พวงกุญแจ ฯลฯ และคาเฟ่สดุฮติอยา่ง SUM POP-UP CAFE 

ภายในมขีนมน่ารกัๆ แสนน่ากนิมากมาย ไมว่า่จะเป็น เคก้ คพัเคก้ มาการอง และไอศกรมีนอกจากสถานที�ทอ่งเที�ยวแลว้ทางแอดมนิขอ

แนะนํารา้นคาเฟ่น่ารกัใจกลางกรงุโซล หลงัจากทุกทา่นเหนื�อยจากการทอ่งเที�ยวตามสถานที�ยอดฮติแลว้สามารถมานั �งพกัผอ่นคลายจบิกาแฟ

และกนิขนมกนัไดท้ี�คาเฟ่ชลิๆ ลองปักหมดุไปเชค็อนิกนันะคะวา่จะฟินและชลิขนาดไหน เริ�มตน้ที�รา้น SEOULISM ,HOARD CAFE ,THE 

ROYAL FOOD AND DRINK ,PIKNIC และ WKND LOUNGE รา้นคาเฟ่บรรยากาศด ีววิสวย อาหารอรอ่ย 

อิสระอาหารกลางวนั    //   อิสระอาหารเยน็    ที=พกั  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

    

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปปิ' ง / ท่องเที=ยว  ใชเ้วลาคุม้คา่ตามที�ทุกทา่นตอ้งการ ชอ้ปกระหน่xา ในยา่นสรรพสนิคา้ทนัสมยัชั $นนํา เปิด

มมุมองเกาหลแีบบใหม ่อิ�มอรอ่ย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และทอ่งเที�ยวตามรอยซรียี ์

พาทกุท่านเชค็เอา๊ทอ์อกจากโรงแรมประมาณช่วง KK.MM-KN.MM น 

จากนั $นนําทา่นเที�ยวชม หอคอยกรงุโซล  (N TOWER)  ซึ�งอยูบ่นภูเขานมัซาน ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�

สงูที�สดุในโลก ที�ฐานของหอคอยมสีิ�งที�น่าสนใจต่างๆ เชน่ ศาลาแปดเหลี�ยมปาลกั �กจอง สวนพฤกษชาต ิ

อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี$โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที�ถ่ายทาํละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ 

เรื�อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจ

คูร่กั (ไมร่วมคา่ขึ$นลฟิท)์ 

วนัที�สี�ของการเดินทาง เชค็เอา๊ทโ์รงแรม  - หอคอยกรงุโซล - ศนูยก์ารค้าท้องถิ�น – กรงุเทพ ฯ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

จากนั $นพาทุกท่านเดนิทางสู ่ศนูยก์ารค้าท้องถิ=น  (LOCAL SHOPPING CENTER) เป็นสถานที�รวม

สนิคา้ ทอ้งถนิขนาดใหญ่ที�มสีนิคา้ไวม้ากมายหลายชนิดและหลายยี�หอ้ เรยีกไดว้า่ไปที�เดยีวไดค้รบทุก

อยา่ง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ ภายในศนูยช์อ็ปปิ$งประกอบไปดว้ย ขนมยอดฮติต่างๆ นมกลว้ย ชา กาแฟ 

โซจ ูบะหมี� เครื�องปรงุ ขนมพื$นเมอืงเกาหลหีลากชนิด เชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต กมิจ ิรวมไปถงึของ

ใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื�องสาํอางค ์และสมนุไพรขึ$นชื�อของ

เกาหลใีต ้ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกชอ็ป และซื$อกลบัไปเป็นของฝากของที�ระลกึให้กับัคนพเิศษ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิอนิชอนเพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.20 - 22.00 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เที�ยวบนิที� ZE511/ ZE513 

21.40 – 02.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิ Lการเปลี�ยนแปลงสายการบนิ เที�ยวบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั นํ$าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิ$น 

 
 

 
***กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั $งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ

จะไมร่บัผดิชอบใดๆทั $งสิ$นและขอสงวนสทิธิ Lที�จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทั $งสิ$น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิ

เหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่างๆ ที�เกดิขึ$นอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที� ที�จะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั $งสิ$น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใชจ้า่ยที�ลกูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้  

อตัราค่าบริการ 
พีเรียตเดินทาง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั �น พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ธนัวาคม  : 1-4 15,400.- 11,900.- 

4,900 บาท 

ธนัวาคม  : 10-13 15,700.- 12,200.- 

 ธนัวาคม  : 2-5 15,800.- 12,300.- 

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

ธนัวาคม  : 9-12 16,000.- 12,500.- 

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

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

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



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
เงื อนไขการให้บริการกรณีสํารองที นั ง 
   1. ราคาโปรโมชั�นชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที�เหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชาํระยอดเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ: ในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานี�รวม 
-           ค่าตั=วเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี  
-            ค่าอาหารทุกมืBอ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ / ค่านํBาหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิBน 
-           ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสิทธิ: หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึBนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-           ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัBน 
ราคานี�ไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-           ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 

ธนัวาคม  : 25-28 18,300.- 14,800.- 

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

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

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

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

เดก็ทารก อายไุม่เกิน 7 ปี : 4,;<< บาท  / /   จอยทวัร ์ 6,900  บาท 
** ราคาโปรโมชั �นมีจาํนวนจาํกดั กรณุาเชค็ราคากบัเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง** 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั *งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั *นตั *งแต่วนัที� F มีนาคม 7GGH โปรแกรม FREEDOM IN SEOUL ทาง

แลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั*น เป็นจาํนวนเงิน (3,<<< บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็น
นักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี*คืนเตม็จาํนวน ดงันั *นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิZ ไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั *งที�
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

กรณีลกูค้าติด ตม. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิZ ในการตดัตั ]วขากลบั หากมีการเปลี�ยนแปลงตั ]วขากลบัลกูค้าเป็นผูช้าํระเองทั *งหมด ตั ]วจะมีอาย ุ1 วนั  
หากลกูค้าไม่มีการเปลี�ยนแปลงตั ]ว หรือ ลกูค้าไม่ได้ใช้ตั ]วตามเวลาที�กาํหนด ตั ]วจะถกูตดัทนัที  หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้า

ประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทั *งหมด   
 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ F ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-           ค่านํBาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
-           ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิBว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื�นวซ่ีาดว้ยตนเอง
เท่านัBน  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
-           ค่าอาหารที�ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารที�ทางทวัร์จดัให ้กรุณา
เตรียมอาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึBนไป ยดึมดัจาํ 

• ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทัBงหมด 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ: ในการยกเลิกการเดินทางกรณีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชั�นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปที�เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทัBงหมด 
   หมายเหตุ  
-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขัBนตํ�า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึBนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานีB เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัBน (นกัท่องเที�ยวต่างชาติชาํระเพิ�มท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทัBงไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว เท่านัBน (หากหนงัสือเดินทาง
เหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทัBงสิBน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัBงสิBนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที�
ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัBงจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัBงสิBน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืBอ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัBงสิBน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยว
เอง 
-           ตั=วเครื�องบินเป็นตั=วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันีB  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนัBนๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทัBงสิBน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านัBน 
-           หากท่านที�ตอ้งการออกตั=วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครัB งก่อนทาํการออกตั=ว เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบิน
ล่าชา้ เปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึ�งอยูเ่หนือ
การควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะ 



 

   

 

  

  

  

 

 

ไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปปิB งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึBนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ: การตดัหอ้งพกัสาํหรับผูที้�ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธิ: สาํหรับลูกคา้ที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัBน 
-            เมื อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที ได้ระบุไว้แล้ว
ทั�งหมด 
 

 

 

กรณุาอ่านเงื=อนไขการจองทวัรต์ามที=ระบใุนรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที=ก่อนทาํการจอง 


