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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้ โดยสาร ข าออกร ะหว่างปร ะเทศชัน4 สนามบินสุวร รณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Asiana Airlines (OZ) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวก 

 

 2 สนามบนิอนิชอน - ปันจักรยานบนรางรถไฟ  - เกาะนามิ - สะพานโซยังกัง 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอ ินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Asiana Airlines (OZ) 

เทียวบินที OZ742 (00.50 – 08.05) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง บริการอาหาร

และเครืองดืมบนเครือง 
08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอ ินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง) หลงั

ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนนันาํท่านไดส้นกุสนาน
กบักิจกรรม ปันจกัรยานบนรางรถไฟ  (Rail Bike) มีจกัรยานแบบนงั 2 คน และนงั 4คน ใหท้่านได้
สนกุสนานกบัการปันจกัรยานบนรางรถไฟ โดยมีจกัรยานราว 50 คนั ทงั 2 แบบคละกนั ปันไปตาม
รางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ลิ 

 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (เมนู ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี เป็น

เมนูทีนําไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหลําปลี กระเทียม ต็อก ซอสโคชูจัง มาผัดรวมกันบนกระทะแบน 
รับประทานพร้อมผักกาดเกาหลี ข้าวสวย และเครืองเคียง) 
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นาํท่านเดนิทางสู ่เกาะนามิ (Nami Island) เกาะขนานเล็กกลางแมน่าํ เกาะสดุโรแมนตกิ ทีมีชือโดง่
ดงัไปทัวโลกจากซีรียเ์รือง ‘เพลงรกัในสายลมหนาว’ บนเกาะมีชือเสียงในคนเกาหลีมาก เพราะมี
ธรรมชาตแิละสตัวเ์ล็กๆ ทีอาศยัอยู ่เช่น นก หา่น หงส ์กระรอก กระแต 
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นาํท่านเดินทางสู่ สะพานโซยังกัง (Soyanggang Sky Walk) สะพานกระจกใสทีอยู่ในเมืองชุน
ชอน จังหวัดคังวอน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีมีความยาว  เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอียมโฮ เวลาทีเดินอยู่บนสะพานแห่งนีจะสามารถมองเห็นวิวดา้นล่างใตส้ะพานทีเป็น
ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน จดุวดัใจอีกหนงึบทพสิจูนคื์อการเดนิขา้มสะพานทียาว  เมตรนีใหไ้ด ้

 
เยน็ ร ับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (เมนูบาร์บีคิวปิงย่างสไตล์เกาหลี มีหมู ไก่ เนือ ผกัและ

เครืองเคียง ท่านสามารถกินแบบซีรีย์เกาหลี ทีนําเนือสัตว์ เครืองเคียงมาห่อกับผักเคียง) 

 
พักท  ีKukdo Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว**** 
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     3 ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร  ์- สตาร ฟิ์ลด  ์โคเอ ็กซ  ์มอลล  ์– สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - กาโรซ ูก ิล - 
ย่านฮงแด 

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร ์ (Lotte World Tower) เป็นตึกระฟ้าขนาด 123 ชัน มี
ความสงูทะยานขนึไปบนฟา้ถงึ 555 เมตร (1,824 ฟตุ) ในปัจจบุนันนันบัวา่เป็น อาคารทีสงูทีสดุของ  
องคก์ารเพือความรว่มมือทางเศรษฐกิจ และการพฒันา และยงัเป็นตกึระฟ้าทีสงูทีสุด เป็นอนัดบั 5 
ของโลก จากนนันาํท่านเดินทางสู ่สตารฟิ์ลด  ์โคเอ ็กซ  ์มอลล  ์(Starfield Co-ex Mall) ทีนีเป็นทีตงั
ของศูนยก์ารประชุมศูนย์การค้า โรงแรม ห้างช้อปปิงมอลล์ และอืนๆ อีกมากมาย เป็นแหล่ง
อเนกประสงค ์ทีสมาชิกครอบครวัทังหมดสามารถเพลิดเพลินได ้หา้งสตารฟิ์ลด  ์โคเอ็กซม์อลล  ์ 
(Starfield Coex Mall)  ตังอยู่ทีนี เป็นทีรูจ้ักในนามของหอ้งสมุดทีมีความเป็นเอกลักษณ ์ดว้ยชัน
หนงัสือสงู 13  เมตร จากพืนไปจรดเพดาน ยงัมีภตัตาคารชือดงั รา้นคา้หรูหราและมีชือเสียงระดบั
นานาชาติ สถาบนัศลิปะการแสดง และอืนๆ 

 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (เมนูบูแดจีแก หรือ หม้อไฟสไตล์เกาหลี เป็นซุปหม้อ

ไฟทีมีเนือสัตว์ อาทิ เช่น หมูสามชัน หมูสันคอสไลด์ ผักต่าง  ๆและเสน้รามยอนหรือเสน้มาม่า
เกาหลี) 
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ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนกุแห่งหนึงตงัอยู่ในโซล ประเทศ
เกาหลีใต ้พืนทีประกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิงอาํนวยความสะดวกอืนๆใน
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บริเวณสวนสนุก อาทิ การเชือมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดียว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ
พิพิธภณัฑพื์นบา้นของเกาหลี รวมทังโรงภาพยนตร ์พิพิธภัณฑส์ัตวน์าํ และพืนทีสาํหรบัการกีฬา 
สวนสนกุในรม่ของล็อตเตเ้วิลดเ์ป็นสวนสนกุในรม่ทีมีขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลก และเคยไดร้บัการจดั
อนัดบัที  ของสถานทีท่องเทียวน่าดึงดดูของโลกในปี ค.ศ.  สวนสนุกแห่งนีเปิดบริการตงัแต่
วนัที  กรกฎาคม ค.ศ.  มีจาํนวนนกัท่องเทียวกว่า  ลา้นคนต่อปี จากนนันาํท่านเดินทางสู่ 
กาโร ซ ูกิล  (Garosu-gil) โดยถนนกาโรซูกิล มีความยาวประมาณ 700 เมตร ทีมากพอให้เรา
เพลิดเพลินไปกบัตกึสวยๆ แหลง่ชอ้ปปิงแฟชนัเก๋ๆ  หรอืไปนงัคาเฟ่ในบรรยากาศดีๆ ไดแ้บบสบายๆ 

 
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด  (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปปิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก
(Hongik University) จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนงึทีมีบรรยากาศ
โรแมนติก อีกทงัยงัมีรา้นกาแฟทีเป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชนั คลบั ตลาด
ศิลปะ และรา้นอาหารทีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ -  ปีทีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ
รา้นอาหารต่างๆก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซงึจะคึกคกัเป็นพิเศษตงัแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่
ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชนั เช่น เสือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิฟชอ้ป เครอืงเขียน และทีเยอะไมแ่พก้นัก็คือขนมต่างๆ 
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เยน็  ร ับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (เมนูคนัจัง หรือ ปูมา้ดองในซอสซีอิวเกาหลี) 

 
พักท  ีKukdo Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

 4 คอสเมติคเอ ้าท เ์ลท  - Red Pine - ศูนยส์มุนไพรโสม  - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวัง
เคยีงบกกุง - หมู่บา้นซอโชน - ดวิตฟีร ี - ย่านมยองดง 
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เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเลือกซือเครอืงสาํอาง คอสเมตคิเอ ้าทเ์ลท (Cosmetic Shop) ศนูยร์วมเครอืงสาํอางเกาหลี
หลากหลายแบรนด ์หรือจะเป็นแบรนด ์JSM ของทางตวัรา้นเองก็มีใหเ้ลือกมากมาย อาทิ แสตมป์
เซลล  ์โบท็อกซ  ์ครีมนาํแตก ครีมหอยทาก และสินคา้อืนๆ มีใหเ้ลือกมากมาย  จากนันนาํท่าน
เดนิทางสู ่Red Pine ผลติภณัฑที์สกดัจากนา้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคณุช่วยลา้งพิษระบบเลือดให ้
สะอาด เพิมภมิูตา้นทานร่างกายใหแ้ข็งแรง และช่วยรกัษาสมดลุในร่างกาย และนาํท่านเดินทางสู่ 
ศูนยส์มุนไพร โสม  ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุน้การทาํงานของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว ชาว
เกาหลีนาํมาใช้รกัษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า ,  ปี และนาํท่านเดินทางสู่ ศูนย ์
สมุนไพรฮ็อกเกนามู (Hogketnama Shop) เป็ยสมนุไพรทีช่วยบาํรุงตบั ลา้งตบั ทาํใหต้บัแข็งแรง 
สามารถรบัประทานไดท้กุเพศทกุวยั แมว้า่ไมไ่ดเ้ป็นโรคอะไรเลย ทกุสว่นของฮ็อกเกนาม ูกิง กา้น ใบ 
เป็นสมนุไพรไดห้มด แตส่ว่นทีดีทีสดุคือเมลด็แก่ช่วยถอนพิษสรุาไดอ้ย่างยอดเยียม 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  (เมนูซัมแกทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี นําทุกท่านทานที
ร้านมิชลินสตาร์ Tosokchon ไก่ทังตัวทีใส่สมุนไพรเกาหลีต่าง ใๆนตัวไก่ เสริมมาในหมอ้ร้อนสไตล์
เกาหลี) 

 
นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึงว่า 
“พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทงัสญัลกัษณแ์ละแหล่งท่องเทียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังทีมี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสดุในกรุงโซล สรา้งขนึในปี  ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมที
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นันภายในพระราชวังมีอาคารและตาํหนักต่างๆมากกว่า  หลงั แต่เมือมีการรุกรานของญีปุ่ น 
อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถ้กูทาํลายลงเหลืออยู่เพียงแค ่  หลงัเทา่นนัจากนนันาํท่านเดินทางสู ่หมู่บ ้าน
ซอโชน  (Seochon Village) โดย “Seochon” มีความหมายว่า “เมืองทางทิศตะวันตก” หมายถึง
ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังเคียงบก ซึงเป็นหมู่บ้านทีมีอาคารชันเดียวสไตล์ฮันอก 
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(Hanok) แบบดงัเดิมของเกาหลีอยู่ตามซอกซอยต่างๆ โดยรา้นคา้ใหม่ รา้นอาหาร และรา้นกาแฟที
เกิดขึนก็มีความกลมกลืนกับบรรยากาศในหมู่บา้นไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนียังมีหอศิลป์ และ
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีสนัสวยงาม 
นาํท่านอิสระชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟร ี (Duty Free) พบกบัแบรนดเ์นมชนันาํระดบัโลก และ
สถานทีสาํหรบัการชอ้ปปิงทีมีการบรกิารแบบครบวงจร แหล่งรวมสินคา้แบรนดห์รูทงันาํหอม เสือผา้ 
เครืองสาํอางกระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกซือมากมาย จากนนันาํท่านอิสระชอ้ป
ปิง ย่านมยองดง (Myeongdong) เป็นหนึงในย่านชอ้ปปิง ทีเต็มไปดว้ยรา้นรวงขายสินคา้นานา
ชนิด รวมไปถงึรา้นอาหารหลากหลายประเภท ทงัอาหารเกาหลี และอาหารจานดว่นนานาชาติ และ
เป็นถนนชอ้ปปิงทีมีชือเสียง ของกรุงโซล ซงึเป็นเมืองในพืนที ของจงัหวดัคยองกีในประเทศเกาหลีใต ้
นอกจากนี ยงัมีรา้นอาหารรถเข็นแนว Street Food และมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง 
ตังอยู่บนถนนและตรอกซอกซอย จึงเป็นสถานทีซึงคุณสามารถเลือกซือเลือกหา สินคา้นานา
ประเภทไดต้ามใจชอบ ไดแ้ก่ เสือผา้แฟชนั, รองเทา้, เครอืงสาํอาง และอืนๆ อีกมากมาย 

 
เยน็  ร ับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (เมนูคมัจาทัง หรือ กระดูกหมูรสเผ็ด เมนูทีนํากระดูกหมู

มาตม้จนเปือย ในนําซุปทีผสมซอสเผ็ด ทานคู่กับข้าวสวยและเครืองเคียงเกาหลี) 
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พักท  ีKukdo Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

 5 ตลาดกวางจัง – หมู่บ ้านโบราณอิกซอนดง – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน  – สนามบิน
อนิชอน – กรุงเทพฯ  (สนามบนิสุวรรณภูม )ิ 

เช ้า  ร ับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) ถือเป็นตลาดเก่าแก่  ปี เป็นหนึงใน
ตลาดทีเก่าแก่ของชาวเกาหลีเลยก็ว่าได ้ในอดีตตลาดไดเ้คยถกูทาํลายลงในสมยัสงครามของเกาหลี 
ก่อนจะถูกฟืนฟูสรา้งขึนใหม่จนกระทงัถึงปัจจุบนัก็ยงัเจริญเติบโตและมีความคึกคกัจนกลายเป็น
สถานทีท่องเทียวทีเป็นทีนิยมมากในปัจจุบนั ชันที  ของตลาด จะเป็นตลาดขายผา้ทีใหญ่ในกรุง
โซลและมีชือเสียงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผา้ไหม ผา้ซาติน ผา้ลินิน ผา้สาํหรบัตัดชุดเจา้บ่าว 
เจา้สาวของคนเกาหลี ผา้ปูเตียงผา้ปูทีนอน ผา้ตดัชุดทีใชใ้นงานศพ นอกจากเป็นตลาดผา้ทีใหญ่
แลว้ ของสดก็มีขายมากมายเช่นกนั ทงัผกัสด ผลไม ้กิมจิ ปลาสดปลาแหง้ ขนบขบเคียว แมก้ระทงั
ของฝาก และทีโดดเด่นมากๆคือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพืนเมืองตน้ตาํรบัของชาวเกาหลี 
แถมราคาไมแ่พงอีกดว้ย ไมว่่าจะเป็น ไสก้รอกเลือดหม ูกิมบบั หวัหม ูต๊อกบ๊อกกี ออมกุ บินแดด็อก 
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และอาหารพืนเมืองขึนชืออีกมากมาย ทังยังมีผลิตภัณฑท์างการเกษตร และสินคา้พืนของชาว
เกาหลีอีกดว้ย 

 
นาํท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) ย่านเดทยอดฮิตของ
หนุ่มสาวเกาหลี ทีนีเรยีกไดว้่าเป็นย่านหมู่บา้นเกาหลีโบราณ ทีอยู่ในตรอกเล็กๆ ซึงดดัแปลงมาเป็น
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รา้นขายของ คาเฟ่ รา้นอาหาร กลายเป็นแหล่งท่องเทียวใหม่ ทียงัไม่ค่อยมีนกัท่องเทียวรูจ้กัมากนกั 
และทีนีก็ยงัเป็นทีนิยมของคนเกาหลีในตอนนีดว้ย ซงึแตล่ะรา้นก็จะมีการตกแตง่สวยงาม  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (เมนูฮันจองซิก หรือ เซทโต๊ะอาหารเกาหลี นําท่านไป
ทานทีร้าน Chon เป็นเซทอาหารเกาหลีแบบดังเดิม) 
จากนนันาํท่านแวะซือของฝาก ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน  มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้
เลือกซือ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกลว้ย เยลลียาคลูทข์นมธัญพืช บิสกิต เวเฟอร์
เอ็กซไ์ฟวเ์รยีลบราวนี และ เปเปโร ่เป็นตน้ 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทกุทา่นเดินทางสู ่สนามบนิอ ินชอน  
19.30 น. จากนนันาํทา่นออกเดนิทางจาก สนามบนิอ ินชอน ประเทศเกาหลใีต้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการ

บิน Asiana Airlines (OZ) เทียวบินที  OZ741 (19.30 – 23.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัวโมง ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 
                                                             
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 
พธุ - อาทิตย ์ 29 มีนาคม -  เมษายน  39,999 39,999 6,900 

พธุ – อาทิตย ์ 5 - 9 เมษายน  (วนัจกัร)ี 41,999 41,999 6,900 

จนัทร ์- ศกุร ์ 10 –  เมษายน  (วนัสงกรานต)์ 41,999 41,999 6,900 

พธุ – อาทิตย ์ 12 -  เมษายน  (วนัสงกรานต)์ 41,999 41,999 6,900 

พฤหสับดี - จนัทร ์  เมษายน -  พฤษภาคม  (วนัแรงงาน) 41,999 41,999 6,900 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอา่นก่อนตดัสินใจจองทวัร  ์  

สาํคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอ ียด เพ ือประโยชนส์ูงสุดแก่ตัวท ่านเอง หากท่าน
ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเงือนไขแลว้และไมส่ามารถเปลียนแปลงเงือนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทงันีจะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร ้องใดๆ  อนัเนืองมาจากได้ร ับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณที์ทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
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สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไวอ้ย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึในส่วนของตวัเครอืงบินทีไมเ่กียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเป็นราคาทวัรต์งัแต ่  ทา่นขนึไป รบัไมเ่กิน 20 ทา่น** 
**สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขนึอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

***หมายเหตุสาํคญัก่อนตดัสินใจ*** 

- รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์พือการท่องเทียว หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการ ไมว่่าดว้ย
สาเหตใุดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิการคืนเงินสว่นใดๆ รวมทงัคา่ตวัเครอืงบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ ราคานีเฉพาะกบันกัทอ่งเทียวชาวไทยเทา่นนั ถา้หากเป็นชาวตา่งชาติ จะตอ้งเพิมจากราคาคา่
ทวัรป์กตอีิก  USD/ทา่น*** 

- โปรแกรมนีมีวตัถปุระสงคเ์พือการทอ่งเทียวเป็นหมูค่ณะเท่านนั ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์
โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิง เช่น นาํมนัสน , รา้นโสม , ฮอ้ตเกนาม ู, คอสเมตคิ ทางบรษัิทจะคิดค่าดาํเนินการใน
การแยกทอ่งเทียวเอง  USD/ทา่น 

อตัรานีรวม 
1. คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรอืเทียบเท่า 
4. คา่อาหารทีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานทีทกุแหง่ทีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ประกันไม่คุ้มครอง โรค

ประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงทีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอืนๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น  
 

อตัรานีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใตส้าํหรบัชาวต่างชาติ ทีไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้
3. คา่ภาษีนาํมนัทีสายการบินเรยีกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  
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5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืนๆ เช่น คา่อาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ ค่า
ซกัรดี, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

7. คา่ทิปคนขบัรถในเกาหลี 1,500 บาท / ทา่น  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน 
9. คา่ธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากตอ้งการใหท้างบรษัิทลงทะเบียนใหมี้ค่าบรกิาร  บาท/ท่าน) 

***ในกรณีถกูปฏิเสธ  K-ETA หากมีการชาํระเงนิค่าท ัวรแ์ล้ว ไม่คืนเงนิท ุกกรณี*** 

การจองและการชาํระ 
1. ชาํระเงินมัดจาํท ่านละ 20,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นนั  
2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอืนทีรออยู ่
2) หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมมี่เงือนไข 
3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนีแลว้ 
3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 
เงอืนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษัิท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์กาํหนดให้มีผู้
เดินทาง ข ันตาํ  ท่าน  หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทวัร ์หรือ 
เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
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เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนัน กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข
การยกเลกิการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถงึ ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง
เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษัิทฯ คิดค่าใชจ้่ายทีทางบรษัิทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีสดุเทา่จาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษัิทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบร ิการ   

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรอื หกัคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการ เดินทาง 30 วัน  คืน เงิน  100% ของค่าท ัวร ์ท ีจ่ายมาแล้ว  หรือ หักค่าใช้จ่ายที
เกิดขนึจรงิ เช่น คา่มดัจาํตวัเครอืงบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการ เดินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ของค่าท ัวร ท์ ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที
เกิดขนึจรงิ เช่น คา่มดัจาํตวัเครอืงบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินคา่ทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย  
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง ทงัหมดทงันีขึนอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครังแรก ตามจาํนวนครังที
เปลียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 

หมายเหตุสาํคญัเพมิเตมิ  
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทงันีทางบรษัิทจะคาํนงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน
กรณีทีทา่นจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีนาํเงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอื

ออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ หรอื เนืองจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรอืเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไมว่่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทงัหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ ซึง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในการบรกิารนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูที้ตงัครรภ,์ เด็กอายตุาํกว่า 2 ขวบ, ผูที้
นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรอืยกเลิกไม่สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลิตภณัฑที์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถงึประหารชีวิต 
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13. มัคคุเทศก  ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านนั 

ตวัเคร ืองบนิและทนีังบนเคร ือง 

1. ตัวเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวัน
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิการเรยีกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซึงมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดที้นงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตวัเองกรุณาแจง้บรษัิทเพือขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์
นนัสามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทีเกิดขนึ  

7. ทีนงั Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขนึกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นทีใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตวัทา่นจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. นาํหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนักเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันนัเอง 
10. ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทพี ัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บู
บหุรี / ปลอดบหุรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้พกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้



Di 
รหสัทวัร  ์  : UTR201451 

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเดียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไมติ่ดกนัหรอือยูค่นละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดหอ้งให้เป็นแบบ แยก  หอ้ง คือ  หอ้งพักคู่ และ  หอ้งพักเดียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้่าย ขนึอยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

สาํหร ับผู้เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวซี ่า 
ประเทศเกาหลีใต ้อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ  วนั 
 

** เมอืทา่นชาํระเงนิค่าท ัวรใ์หก้ับทางบร ิษัทฯ  แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นไดย้อมร ับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
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