
 

    
 

 
 

 

 

 

 

เร ิ�มตน้เพยีง 18,900.- 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์  

 ชมิสตอเบอรี�หวาน หอม สดๆจากไรส่ตอเบอรี� 

 สนุกเพลดิเพลนิไปกับลานสกขีนาดใหญ ่

 ชมสวน The Garden of the Morning Calm ที�ประดับประดาดว้ยไฟสวยงาม 

 เกาะนาม ิสถานที�โรแมนตกิที�ไมค่วรพลาด 

 ชอ้ปปิ�งอยา่งจใุจ ที� ตลาดเมยีงดง  

 ใหท้า่นได ้สวมชดุฮันบกชดุประจําชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นที�ระลกึเก๋ๆ  

 พเิศษ...นอนโซล 3 คนื 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีThe Lighting Festival In Winter 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW) 



 

    
 

 

 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที� 30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 61         18,900.- 

วนัที� 04-08 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 05-09 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 06-10 ธนัวาคม 61 (ชว่งวันหยดุรัฐธรรมนูญ)        19,900.- 

วนัที� 07-11 ธนัวาคม 61 (ชว่งวันหยดุรัฐธรรมนูญ)         19,900.- 

วนัที� 11-15 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 12-16 ธนัวาคม 61            18,900.- 

วนัที� 13-17 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 14-18 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 15-19 ธนัวาคม 61            18,900.- 

วนัที� 18-22 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 19-23 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 20-24 ธนัวาคม 61           18,900.- 

วนัที� 21-25 ธนัวาคม 61           19,900.- 

วนัที� 22-26 ธนัวาคม 61           19,900.- 

วนัที� 26-30 ธนัวาคม 61 (ชว่งวันหยดุปีใหม)่         25,900.- 

วนัที� 27-31 ธนัวาคม 61 (ชว่งวันหยดุปีใหม)่        25,900.- 

วนัที� 28 ธนัวาคม 61-01 มกราคม 62 (ชว่งวันหยดุปีใหม)่      27,900.- 

วนัที� 29 ธนัวาคม 61-02 มกราคม 62 (ชว่งวันหยดุปีใหม)่      27,900.- 

วนัที� 30 ธนัวาคม 61-03 มกราคม 62 (ชว่งวันหยดุปีใหม)่       26,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน     

2 
อิสระเล่นสกี – เกาะนามิ -  The Garden of the Morning 
Calm ✈  � � 

 
INTER CITY HOTEL 
3*หรอืเทยีบเทา่ 

3 ไรส่ตอเบอรี� –สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ชอ้ปปิ�งถนนฮงแด �   � �  
INTER CITY HOTEL 
3*หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังชางด๊อกกุง –ศูนยโ์สม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – 
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ทําคมิบับ+สวมชุดฮันบก –  Cosmetic 
Shop - Duty Free -ตลาดเมยีงดง 

�   � อสิระ 
INTER CITY HOTEL 
3*หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรนํ�ามันสนเข็มแดง  - พลอยอ
เมทสิ - ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ �  � ✈ 

 
 



 

    
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. คณะมาพรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์L (เช็คอนิของสายการ

บนิ T’ Way) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�2 อสิระเลน่สก ี– เกาะนาม ิ-  The Garden of the Morning Calm 

01.25 น. ท่านเหริฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW102 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชั�งโมง)  

08.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย  

2 ชั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

 ใหท้่านไดส้นุกกับการ อสิระเลน่สก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกับลานหมิะที�กวา้งใหญ่ และเนนิ

เลน่สกรีะดับตา่ง ๆ และบรกิารอื�นๆ สําหรับผูท้ี�ไมต่อ้งการเลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟี�ชอ้ป ซปุเปอรม์า

เก็ตไวบ้รกิาร( ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกรีาคา

ประมาณ 50,000 วอน ) 

***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนื�องจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ี 

หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ย ดว้ย “ทลัคาลบี�”ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหาร

เลื�อง  ชื�อของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนียวปั�นเกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับ

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมี�ยงคําไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมื�อทานไประยะหนึ�งจะ

นําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

บา่ย นําท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซ ึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทําละครทีว ี

“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั�วทั �งเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี�มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที�ลอยอยู่

ทางตอนเหนือของแมนํ่�าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เที�ยวชมสวนเกาหล ีคา

ราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที�สงูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 

 

 
B737-800 ที�น ั�งแบบ 3-3 

 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  

 

 

 

 



 

    
 

เลอืกนั�งที�มา้นั�งรมิฝั�งเพื�อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชั�นประทับใจ 

ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลี�ยงนกกระจอกเทศซึ�งตั �งอยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขี�จักรยานชมววิเหมอืน

ฉากในละครตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ นําทา่นสู ่The Garden of Morning Calm

สวนแหง่นี�ตั �งอยูท่ี�เมอืงกาพยอง จังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ี�เต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละ

ดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่ 5,000 ชนดิและเป็นสวนที�เกา่แกท่ี�สดุของเกาหล ีเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั �งปีแต่

ละชว่งฤดทูจะมกีารจัดเทศกาลดอกไมช้นดิตา่งๆเปลี�ยนไปตามฤดกูาล ภายในสวนมธีมีดอกไมก้วา่ 20 ธมี

และมีรา้นอาหารรา้นเครื�องดื�มใหบ้รกิาร***Lighting Festival ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม – 

มนีาคมของทกุปี ใหท้า่นไดช้มเทศกาลโคมไฟประดบัประดาทั �งสวนใหสวา่งสไวตระการตา***  
รายละเอยีดทางเว็บไซต ์http://morningcalm.co.kr/_ENG/html/seasons.php 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร “บลุโกก”ิ เนื�อหมสูดหมกัผัดซอ๊สและเครื�องเทศจนได ้

ที�แลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกับกะหลํ�าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนํี�าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย

พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครื�องเคยีงตา่งๆ 

  พกัที�  INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�3 ไรส่ตอเบอรี� –สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ชอ้ปปิ� งถนนฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี� ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ี�สดๆ หวานฉํ�าจากไร ่นอกจากนั�น ทา่นยงัสามารถ

ซื� อกลับมาฝากคนที�ท่านรักที�เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส ่กล่องสวยงาม และจัดสง่ใหท้่านใน

วันสดุทา้ย นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุก

กลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั �งอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระ

เที�ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที�นี�ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและ

เสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี�สามารถสื�อสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ี

หรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสี�ฤดู ซ ึ�งจะปลูกดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาล อกีทั �งยงัสามารถสนุก

กับเครื�องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึ�งกําลังบาน

สะพรั�งอวดสสีนัเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืน

พฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืน

ตุลาคม - เดือนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที�จัดตามตาราง

ประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื�องเล่นไม่จํากัดรอบ เลอืกชมและเลอืก

ซื�อชอ้บปิ�งในรา้นคา้ของที�ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ดว้ย “คาลบี�” หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหาร

พื�นเมอืงเกาหลทีี�เลื�องชื�อและรูจ้ักกันดทีั�วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กสว่นที�

ตดิกับกระดูก(เชื�อว่าเป็นสว่นที�อร่อยที�สดุ) ยา่งบนเตาถ่านแบบดั �งเดมิและตัดเป็นชิ�นพอคํา ห่อทานแบบ

เมี�ยงคําไทย โดยใสนํ่�าจิ�มเตา้เจยีวและเครื�องเคยีงที�ชอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามที�ชอบ บรกิารเครื�องเคยีง

ตา่งๆ  

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�งยา่นวัยรุน่ชื�อดัง ยา่นถนนฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิ�งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮ

งอกิ(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มบีรรยากาศโร

แมนตกิ อกีทั �งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศลิปะ 

และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีที�นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็

ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึ�งจะคกึคักเป็นพเิศษตั �งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด

ใหบ้รกิาร ของที�ขายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั�น เชน่ เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ�ฟชอ้ป 

เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร บรกิาร “ชาบ ูชาบ”ู อาหารพื�นเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะ

คลา้ยสุกี�หมอ้ไฟของญี�ปุ่ น โดยนําเครื�องเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที�

จัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินํ�าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้



 

    
 

สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นํ�าจิ�มซอี ิ�วเกาหล ีและเครื�องเคยีง

นานาชนดิ 

  พกัที�  INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�4 พระราชวงัชางดอ๊กกงุ –ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําคมิบบั+สวม

ชุดฮนับก –  Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังที�สองที�สรา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี 

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที�มคีวามสําคัญอย่างมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที�มี

สภาพดีและสมบูรณ์ที�สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั �งหมดที�ยังคงเก็บรักษาไว ้และที�นี�ยังไดร้ับการขึ�น

ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึ�งรัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มคีุณภาพดทีี�สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซื�อโสมที�มคีณุภาพดทีี�ที�สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพื�อนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝาก

ญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรักและนับถอื จากนั�นนําทา่นชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อเลอืกชม 

สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที�นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที�มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชดุประจําชาตเิกาหล ีชดุฮนับก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อน

ปัจจุบันเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมอืงหลวงเชื�อกันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิ

รอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครื�องเคียงเสน้ขนมจนีเหลา้โสม

พรกิไทยดําและเกลอื 

บา่ย นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื�องสําอางชื�อดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็นนํา

ทา่น ชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที�หา้ง Duty Free จากนั�นใหท้า่น ชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นแหล่งรวมเครื�องสําอางค์ชื�อดัง อาท ิEtude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้     

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าเพื�อใหท้า่นไดช้อ้ปปิ� งไดอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที�  INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 โซลทาวเวอร ์- ศนูยส์มนุไพรนํ �ามนัสนเข็มแดง  - พลอยอเมทสิ - ซุปเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านสู่ชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับนํ�าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่�าฮันกัง **ไมร่าคารวม

คา่ขึ�นลฟิท ์** นําท่านชม ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ�งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึ�งจะ

ใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�ประเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยที�ประเทศ

เกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํ�ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์

โดยกว่าจะมาเป็นนํ�ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอา

นํ�ามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นนํ�ามนัสนนี�  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย“จมิดกั”ไก่อบซอีิ�วดําวุน้เสน้เมนู

พื�นเมอืงดั �งเดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นที�ถูก

ปากถกูลิ�นคนไทยเป็นอยา่งยิ�ง 

บา่ย จากนั�นนําทา่นสู ่โรงงาพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ที�มชี ื�อเสยีงของประเทศเกาหล ี ซึ�งชาวโสมเชื�อ

ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนี�ตดิตัวไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสิ�งดีๆเกดิขึ�นกับชวีติ นําท่านสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน เพื�อนําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านชอ้ปปิ�งที� ซุปเปอรม์าร์

เก็ต  ซึ�งมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื�อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี�ก ึ�งสําเร็จรูป สาหรา่ย ขนมขบ



 

    
 

เคี�ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 

20.05 น.   นําท่านเหนิฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW101 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชั�งโมง)  

00.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

โปรแกรม : The Lighting Festival In Winter 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วันที� 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 04-08 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 05-09 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 06-10 ธันวาคม 61 

(ชว่งวันหยดุรัฐธรรมนูญ)  
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วันที� 07-11 ธันวาคม 61 

(ชว่งวันหยดุรัฐธรรมนูญ)  
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วันที� 11-15 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 12-16 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 13-17 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 14-18 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 15-19 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 18-22 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 19-23 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 20-24 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วันที� 21-25 ธันวาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วันที� 22-26 ธันวาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วันที� 26-30 ธันวาคม 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 9,500.- 8,900.- 

วันที� 27-30 ธันวาคม 61 

(ชว่งวันหยดุปีใหม)่ 
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 9,500.- 8,900.- 



 

    
 

วันที� 28 ธ.ค.-01 ม.ค.62  

(ชว่งวันหยดุปีใหม)่ 
27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 9,500.- 8,900.- 

วันที� 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62  

(ชว่งวันหยดุปีใหม)่ 
27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 9,500.- 8,900.- 

วันที� 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62  

(ชว่งวันหยดุปีใหม)่ 
26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 9,500.- 8,900.- 

               ***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,000.-  / ทา่น *** 

 

***ราคานี�เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี�สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! ** 

**สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ั�ง** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึ�งเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ�นไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราคา่บรกิารนี� สําหรบัเดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�น

ไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้ 

    เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั �งในกรณีที� 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึ�ง      

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 1,400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 



 

    
 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหล ีข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที�เทา่น ั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่บตัรโดยสารชั �นทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํ�ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ที�พัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระนํ�าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีที�ผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศที�ที�ตอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที�น ั�ง 



 

    
 

1. กรุณาสํารองที�นั�ง+ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื�อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื ชําระทั �งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ั�งหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทั �งหมดไมว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ�น 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหลใีต ้ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที�เทา่น ั�น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

8. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 

 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

    
 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยว

เกาหลเีทา่นั�น 

12. เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14. โรงแรมที�พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที�ระบใุน

รายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมที�ประเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีที�

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึ�นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที�ตอ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครื�องปรับอากาศเนื�องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�าเครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�นและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พื�อทอ่งเที�ยวเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นนํ �ามนัสน, ศูนยเ์ครื�องสําอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเที�ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื�อ

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ื�อแตอ่ยา่งใดแต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

เพื�อใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งม ิ

    เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 



 

    
 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารที�ควรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเที�ยวที�มาทอ่งเที�ยวโดยสจุรติเทา่น ั�นที�ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที�ยว ซึ�งสมควรที�นําตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที�ยวประเทศเกาหลสีมควรที�จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนําติดตัวไปดว้ยหรือ

หลักฐานการเงนิอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที�ยว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที�ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

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

 

 

 


