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NT469
ทวัรเ์กาหล ีเกาะนาม ิสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์โซลทาวเวอร ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

InterCity Hotel  , CENTRAL PLAZA HOTEL

อนิชอน - สะพานกระจกใสกมิโป - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยน์้าํมนัสนเข็มแดง
ศูนยพ์ลอยอเมทสิ - ศูนยส์มนุไพร - พระราชวงัชางด็อกกุง - หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก - ดวิตฟีรี

ชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ศูนยร์วมเครอืงสาํอาง
พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทาํขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มสวมชุดฮนับก - โซลทาวเวอร ์- ช็อปปิงยา่นเมยีงดง

ศูนยโ์สม - มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS - ช็อปปิงยา่นฮงแด

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - อนิชอน

13.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถวท ี3-4
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ*
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที



15.40 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ702 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 35 นาที
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

23.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Plaza Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สะพานกระจกใสกมิโป - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สะพานกระจกใสกมิโป ตังอยู่ระหวา่งทางจากอนิชอนไปกมิโป ชมบรรยากาศมุมสงูของคลองอาร่า (ARA CANAL)
ซงึเป็นหนงึในโครงการกอ่สรา้ง ดว้ยความสงู 45 เมตร เป็นเสมอืนหอดดูาวทรงกลม
ชมทวิทัศนข์องคลองและสมัผัสความหวาดเสยีวขณะเดนิผา่นทางเดนิกระจกทใีหญ่ทสีดุของเกาหลี
วัตถุประสงคเ์พอืป้องกันน ้าํทว่มและใชเ้ป็นพนืทใีนการพักผอ่นหย่อนใจ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) ตังอยู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน
ทนีีถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงและสําคัญของเกาหลใีต ้เป็นเกาะกลางแม่น ้าํฮันทมีลัีกษณะคลา้ยใบไมท้ลีอยอยู่ในน ้าํ
อกีทังยังมทีวิทัศนท์สีวยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนทเีรียงรายตลอดสองขา้งทาง
ซงึในแตล่ะฤดตูน้ไมเ้หลา่นีก็จะแปรเปลยีนสภาพกลายเป็นความงามทหีลากหลาย
จนทําใหเ้กาะแหง่นีถูกเลอืกใหเ้ป็นสถานทถี่ายทําซรีีสช์อืดังอย่างเรือง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปันทสีรา้งขนึเพอืไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ
จนทําใหก้ลายเป็นสถานทเีทยีวอันโดง่ดังในปัจจบัุน

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา
ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทนีีทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ
ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ รถไฟเหาะรางไม ้(T-
Express) รถไฟเหาะตลัีงกา (Rolling X-Train) เฮอรร์เิคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) หรือเดนิชม
สวนดอกไมส้ฤีด ู(Four Season Garden) ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทหีลากหลายตลอดทังปี
(ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ)ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆทจัีดตามตารางประจําวัน
เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

จากนันนําเดนิทางกลับสู ่กรุงโซล

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Intercity Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยร์วมเครอืงสําอาง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มสวมชุดฮนับก - โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขนึลฟิท)์ - ศนูยโ์สม -
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS - ช็อปปิงยา่นฮงแด

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นชม ศนูยร์วมเครอืงสําอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครืองสําอาง ชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM)
จะจัดไดเ้รียนรูเ้รืองราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายพรอ้มทังใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตสิาหร่ายของเกาหลแีบบดังเดมิ
และสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเรียนรู ้การทําขา้วหอ่สาหรา่ย (KIMPAP) อาหารงา่ย  ๆทคีนเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ
และสว่นผสมอนืๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอัูด แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ
แลว้หันเป็นชนิพอดคํีา ซงึโดยสว่นมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมัีกกนิเมนูนีในเวลารีบ  ๆเพราะมันกนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก พเิศษ!!
ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทรีะลกึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขานําซาน เป็นทตัีงของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลก
มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง เป็นอกีหนงึสถานท ีทสีดุแสนจะโรแมนตกิ
ไม่วา่จะเป็นยามกลางวันหรือกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหน  ๆทนีียังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา
เพราะเป็นสถานทคีลอ้งกญุแจคูรั่กทยีอดนยิมของนักทอ่งเทยีว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชอืวา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทนีี
และโยนลกูกญุแจลงไปจะทําใหรั้กกันมันคง ยืนยาว ตราบนานเทา่นาน (หมายเหต ุ: ไม่รวมคา่ ขนึลฟิต ์และ คา่แม่กญุแจ
ลกูกญุแจคูรั่กสําหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)้

นําทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัยหญงิลว้นทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่นงึของเกาหลี
และมคีวามโดดเดน่ของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก เป็นสถานท ีทมีวีวิทวิทัศนท์สีวยงาม บรเิวณโดยรอบนัน
เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ไีม่เพยีงแตใ่หร้่มเงาแตยั่งใหค้วามสวยงามเป็นอย่างมาก จดุเดน่ของทนีีนอกจากคณุภาพของมหาลัยแลว้
สถาปัตยกรรมก็สวยงามเชน่กัน 

หา้มพลาด!!! .. สําหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ทยีกมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพอตเตอรถ์งึย่านฮงแดเลย กับคาเฟ่สดุชกิ 943
KING’S CROSS ทจํีาลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นส ีไม่ตอ้งบนิไปไกลถงึ สถานีคงิสค์รอส กรุงลอนดอน อกีตอ่ไป..
และทขีาดไม่ไดค้อืมุมถ่ายรูปตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชนัวางไมก้ายสทิธ ิผา้คลมุและผา้พันคอมใีหใ้สถ่่ายรูปดว้ยนะ
(หมายเหต:ุในกรณีททีา่นตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซอืเครืองดมืจากทางรา้น)

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอกิ วอลค์กงิ สตรที (Hongik University Street)
เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทํางาน
อกีทังไดช้อืวา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนงึของกรุงโซล เป็นย่านทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่ง  ๆก็ไม่แพง ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร
ของทขีายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชนั เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครืองเขยีน และทเียอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ***

ทพีกั
Intercity Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - ศนูยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด็อกกุง - หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก - ดวิตฟีร ี-
ช็อปปิงยา่นเมยีงดง

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นชม ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทสีกัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

นําทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค
โดยมตัีงแตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ศนูยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี
ทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่ง  ๆทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง (CHANGDEOKGUNG)
เป็นพระราชวังทสีวยงามและทรงคณุคา่ทสีดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลทีเีคยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นหนงึในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกพระราชวังแหง่นีมคีวามสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปี
ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong)
ซงึเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์สีนิพระชนมล์งในปีค.ศ.1926 ดังนันทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นีเอาไวอ้ย่างดทีสีดุ

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นนีมบีา้นแบบดังเดมิซงึเรียกวา่ ฮันอก ตังเรียงรายอยู่กวา่รอ้ยหลัง ใกล ้ๆ
กับหมู่บา้นยังเป็นทตัีงของสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาตรข์องเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ
และศาลเจา้จองมโย ทนีีไม่ไดเ้ป็นเพยีงจดุทอ่งเทยีวเทา่นันแตบ่า้นทมีคีนอาศัยอยู่จรงิ นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย 

นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น
น ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบรนดอ์นื  ๆอกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ช็อปปิงยา่นเมยีงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี
ทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชนัลา่สดุของเกาหลไีดท้นีีโดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองประดับ ทังแบรนดเ์นม เชน่
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครืองสําอาง เชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทังยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ***

ทพีกั
Intercity Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นชอ้บปิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย
หลายพันรา้นคา้ และมสีนิคา้Brand ดังมากมายหลายยีหอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้
ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซงึมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาล และของทรีะลกึตา่งๆ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน



16.25 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ709 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 20 นาที
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

20.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. ท่านละ 1 ชนิ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 30 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท
และ กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 500 บาท



• ในกรณทีทีางประเทศเกาหลรีะงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนืๆทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 4,000
บาทตอ่ท่าน**กรณตีดักรุป๊เหมาทเีป็น เดก็นักเรยีน นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุป๊ทมีกีารขอดงูาน
จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครงั**

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น น ้าํมนัสน / รา้นโสม /
ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษี ซงึทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทัวรจ์ําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 - 90 นาที



ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ และทุกการตดัสนิใจซอืนันเป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100%
ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่งึพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิจากท่านเป็นจํานวน 300 USD ตอ่ทา่น

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ -
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• ในกรณทีเีจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ
ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทังจากทดีา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรแ์ละคา่ทปิทที่านชําระมาแลว้ในทุกกรณี
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