
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROZ02 KOREA IS CALLING... ทวัรเ์กาหล ี5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Asiana Airlines (OZ) 
น า้หนกักระเป๋า 23 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 

พกั Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4 ดาว 
 อ ิม่อรอ่ยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(บูลโกก,ิชาบ,ูไกตุ่น๋โสม,ป้ิงยา่งเกาหล,ีจาจงัมย็อน,จมิดกั) 

 

สวนสนุก Lotte World หนึง่ในสวนสนุกทีด่งัทีส่ดุของเกาหล ีน ัง่เรอืขา้มฟากสูเ่กาะโวลมโีด  

เทีย่วชม หมูบ่า้นเทพนยิาย เวนสิเกาหล ีพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสชุ่ดฮกับก ชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง ฮงแด

ถนนกาโรซกูลิ หอ้งสมดุ Starfield เช็คอนิหอคอย N Seoul Tower ถา่ยรปูสดุชคิยา่นยอนนมัดง  
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

05-09 พฤษภาคม 65 29,888  
 
 
 
 
 
 

 
ไมม่รีาคา
เด็ก 

 
 
 
 
 
 

 
 

6,500 

20  

12-16 พฤษภาคม 65 31,888 20  

19-23 พฤษภาคม 65 29,888 20  

26-30 พฤษภาคม 65 29,888 20  

02-06 มถินุายน 65 29,888 20  

09-13 มถินุายน 65 29,888 20  

16-20 มถินุายน 65 29,888 20  

23-27 มถินุายน 65 29,888 20  

07-11 กรกฎาคม 65 29,888 20  

14-18 กรกฎาคม 65 29,888 20  

21-25 กรกฎาคม 65 29,888 20  

27-31 กรกฎาคม 65 31,888 20  

 

 
 

 



◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  OZ742 BKK-ICN 01:10-08:55 
RETURN:         OZ741 ICN-BKK 19:30-23:10  
 

 

 

22.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ Asiana 
Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
 
01.10 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เทีย่วบนิที ่ OZ742 
 
 
01.10 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เทีย่วบนิที ่ OZ742 
08.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง  

กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร หมายเหต:ุ เมือ่ผา่นเขา้ประเทศเกาหลแีลว้น าทา่น
ตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่
รวมในคา่ทัวร)์ ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ
เกาหลใีตท้ีท่่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน หลังจากนัน้พา
ทา่นเขา้เช็คอนิเขา้โรงแรมทีพั่กเพือ่รอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะโวลมโีด (Wolmido) โดย
เรือเฟอรรี่ (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์แลว้) ตั ้งอยู่บน
แผ่นดนิใหญ่ของชายฝ่ัง ซึง่อยู่ใกลกั้บกรุงโซล (Seoul) 
และสนามบนินานาชาตอินิชอน ทีส่ามารถเดนิทางดว้ยการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย จึงท าใหเ้กาะเล็กๆ แห่งนี้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งที่เหมาะส าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ ในเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดค
ยองกี (คยองกีโด , Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต ้
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะโวล มคีวามหลากหลาย 
ใหคุ้ณไดเ้ลือกพักผ่อนหย่อนใจ ตามความนิยมชมชอบ 
ไดแ้ก่ เป็นถนนทีม่รีา้นอาหาร, คาเฟ่ และรา้นอาหารทะเล 
เรยีงรายไปตามชายฝ่ัง นอกจากนี้ยังมหีอสงัเกตการณ์โวลม ี
(Wolmi Observatory) ซึง่เป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับชม
ทิวทัศน์ของท่าเรือและตัวเมืองโดยรอบเกาะไดอ้ีกดว้ย 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  อินชอน ไชน่าทาวน ์
(Incheon China Town) ตน้ก าเนดิ จาจังมย็อน หรอื บะหมี่
ด าของเกาหลี มีบันทึกระบุไวว้่าในปี ค.ศ. 1884 แรงงาน
จากประเทศจีนอพยพมาตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณนี้เป็นจ านวน
มาก อาหารการกินในตอนนั้นก็เป็นการท าอาหารแบบ
ประหยัดนั้นก็คือ  “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” แปลว่าบะหมี่ผัดซอส 
ต่อมาก็ไดม้ีการปรับรสชาติตามวัถุดิบทอ้งถิ่น โดยใส่

เต า้ เจี้ยวด า  และปรุงรสใหถู้กปากคนเกาหลีมากขึ้น 
ทา้ยทีสุ่ดก็เรยีกเพีย้นเสยีงจาก “จ๋าเจีย้งเมีย่น”  มาเป็น จา
จังมย็อน บรรยากาศในเมอืงนี้ เหมอืนหลดุเขา้ไปอยูใ่นเมอืง
จนี อยา่งนัน้เลย อาหารทีข่าย ขนมตา่งๆ ลว้นเป็นวัฒนธรรม
ทีส่ง่ผ่านมาจากประเทศจีน รวมถงึงานศลิปต่างๆ ทีป่ระดับ
ตามถนนหนทาง ลว้นบง่บอกถงึความเป็นจนีไดอ้ยา่งชดัเจน 
และยังตุ๊กตาที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองนี้  และ
แน่นอนที่สุด ในมือจะเป็นชามจาจังมย็อนอันลือชือ่ที่มีจุด
ก าเนิดในเมืองนี้ พาทุกท่านเที่ยวชม หมู่บา้นเทพนยิาย 
(Donghwa Village)  เป็นถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดนิถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเสน้นี้ เต็มไปดว้ยบา้นทีม่กีารเพนท์
ก าแพงหลากหลายสสีันเต็มผนังบา้น ทัง้ก าแพงและทางเดนิต่างๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึราวเหมอืนอยู่ในโลกของเทพ
นยิายสดุโด่งดัง รวมถงึการต์ูนดสินีย ์ไม่ว่าจะเป็น ปีเตอรแ์พน อลาดนิ หนูนอ้ยหมวกแดง จากหมู่บา้นทีเ่คยเงยีบ
เหงากลับกลายเป็นหมู่บา้นทีด่งึดูดนักท่องเที่ยวทัง้ชาวเกาหลเีอง หรอืแมก้ระทั่งชาวต่างชาตไิดอ้ย่างมากมาย 
หมู่บา้นนี้มีถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเสน้นี้  เต็มไปดว้ยบา้นที่มีการเพนท์ก าแพง
หลากหลายสสีันเต็มผนังบา้น ทัง้ก าแพงและทางเดนิต่างๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึราวเหมอืนอยู่ในโลกของเทพนยิายสุด
โดง่ดังรวมถงึการต์นูดสินีย ์ 

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัทีส่อง          ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน – เกาะโวลมโีด – ไชน่าทาวน  ์– หมู่บา้นเทพนยิาย – เวนสิเกาหล  ี– 

หอคอยเอ็นโซล                                                                                                  อาหาร เทีย่ง,เย็น 

                        



เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) เมนูจาจังมย็อน หรอื บะหมีด่ าชือ่ดังของเกาหล ีเป็นอาหารทีไ่ดร้ับความนยิม

มากเพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซรีีสเ์กาหลี แต่เหตุผลจรงิ ๆ ที่หลายคนชอบอาหารเกาหลีน่ันก็เพราะเป็น

อาหารทีม่รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน ก าลังด ีทานง่าย รสไมจ่ัด ทานแลว้จะตดิใจอยา่งแน่นอน  

ทกุท่านไปอัพเดทแลนดม์ารค์ใหม่ทีค่ยองกโิด เวนสิ

เกาหลี (Laveniche March Avenue) เมืองกิมโป 

แหล่งชอ้ปป้ิงกลางแจง้ทีไ่ดแ้รงบันดาลใจจาก คลอง

ที่เวนิส ศูนยก์ารคา้รมิน ้าสไตลย์ุโรปเริม่จ าหน่ายใน

ย่านใหม่ริมแม่น ้ า  Gimpo Han ใหท้่ านสามารถ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและความโรแมนตกิไดท้ีน่ี่

ราวกับวา่คณุก าลังเดนิทางไปเวนสิ ประเทศอติาล ีน า

ท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car สู ่ยอด

เขานมัซาน Namsan Mountain อันเป็นที่ตัง้ของ

ห อ ค อ ย เอ็ น โซ ล  N Seoul Tower ใ ห ้ท่ า น

เพลดิเพลนิชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่

แตกต่างกัน และใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความ

น่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคลอ้งกุญแจไว ้

ดว้ยกันระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี(รวมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่าน

ตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) เมนูบูลโกก ิ(Bulgogi) อาหารยอดนยิมอกีหนึง่อย่างของครัวเกาหลที าจาก
เนื้อหมทูีห่มักจนไดท้ีแ่ลว้น ามาผดักับผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ยปรุงรสใหอ้อกรส
หวานเล็กนอ้ย รับประทานคูกั่บขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
ทีพ่กั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

พาทุกท่านเพลดิเพลนิกับ สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์ (Lotte World Adventure) เป็นหนึง่ในสวนสนุกทีด่ังทีสุ่ดของ
เกาหล ีซึง่มอีาคารสวนสนกุในรม่ทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในโลกอยูด่ว้ย การมาเทีย่วเลน่ทีน่ีจ่งึสามารถท าไดทั้ง้ปีโดยไม่
ตอ้งดูสภาพอากาศกันเลย ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีร่วบรวมความบันเทงิและการชมววิทวิทัศน ์ภายในมเีครือ่งเล่นทีน่่า
ตืน่เตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พพิธิภัณท์หมู่บา้นโบราณเกาหลี (Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรด
รูปแบบตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย ซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วเกาหลแีละชาวตา่งชาตมิาเขา้ชมกวา่ 6 ลา้นคนตอ่ปี 
สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธมีผจญภัย(Adventure)”ทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก และ “เกาะเวทมนต(์Magic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยู่ดา้นนอกตดิกับทะเลสาบซก
ชอนโฮซู(Seokchonhosu Lake) อีกทัง้ยังมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ไดร้ับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างด ี
โครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยูใ่นร่มแตก็่ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ทางบรษัิทมบีรกิาร

คปูองใหท้า่นละ 1 ใบ (มือ้ที4่) 
หอ้งสมุด Starfield Library ที่หา้งโคเอ็ก (Coex) เป็นที่เที่ยว

ถ่ายรูปสุดชคิแห่งใหม่ของกรุงโซลที่นี่มีการออกแบบตกแต่งที่

สวยงามแปลกตา ไม่น่าเบือ่อย่างทีเ่รามักจะนึกภาพหอ้งสมุดกัน 

อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงโซลมากนัก เพราะถอืว่าเป็นหอ้งสมุด

ขนาดใหญ่ มกีารออกแบบและตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามแปลกตา 

วนัทีส่าม          สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์- หอ้งสมดุ Starfield Library-ถนนกาโรซูกลิ-สวนสาธารณะฮานลึ   

                                                                                                                                                  อาหาร เชา้ ,เย็น 

 



ซึง่มหีนังสอื ทัง้หมดในหอ้งสมดุจ านวน 50,000 เลม่ ถอืเป็นครัง้

แรกที่มีการสรา้งหอ้งสมุดในหา้งสรรพสินคา้ Starfield COEX 

Mall จากนั้นน าทุกท่านไปต่อกันที่ ถนนกาโรซูกลิ (Garosu-

gil) แหล่งรวมแฟชั่น คาเฟ่ สดุฮปิของชาวเกาหล ีถนนทีเ่ต็มไป

ดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึง่ก็คอืเจา้ตน้กงิโกะ (Ginkgo) หรอืตน้

แปะกว๊ยน่ันเอง โดยมคีวามยาวของถนนประมาณ 700 เมตร เป็น

ถนนที่มีครบทุกรส ทัง้รา้นเสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องประดับ ส่วน

ใหญ่จะเป็นรา้นของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนัก

ออกแบบอสิระรุ่นใหมข่องเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นม อสิระ

ใหท้่ านชอ้ป ป้ิงกับแบรนด์ต่ างๆของเกาหลี โดยเฉพาะ

เครื่องส าอางชื่อดังมากมาย อาธิเช่น Sulwhasoo, Innisfree, 

Etude, Laneige, 3CE, A'pieu หรือ Romandyou จากนั้น น า

ท่านไป ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษหลังจากนัน้พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี สวนสาธารณะ

ฮานลึ Haneul Park ถา่ยรูปสวย กลางทุง่ดอกหญา้เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวริด์คพั 

(World Cup Park) ที่มรีะบบนิเวศที่หลากหลาย ความพเิศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คือตัง้อยู่บนจุดที่สูง

ทีส่ดุในสวนสาธารณะเวริด์คัพ ดว้ยความสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 98 เมตร จงึท าใหเ้เราเห็นทัศนียภาาพอันงดงาม

ของ  ภูเขาบุกฮันซาน  (Bukhansan Mountain), ภู เขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่น ้ าฮัน  (Han 

River) ไดอ้ยา่งชัดเจน อกีทัง้ยังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของเหลา่ผเีสือ้กวา่ 30,000 ชวีติทีโ่บยบนิ สรา้งสสีนัใหกั้บสวนแห่ง

นี้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนู BBQ ป้ิงยา่งเกาหล ี 
ทีพ่กั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็น
ผลติภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในร่างกาย น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดง
เรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการ
ผลิตสาหร่าย ใหท้่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
สาหร่ายและเลือกซือ้เพื่อเป็นของฝาก ใหท้่านไดใ้ส่

ชดุประจ าชาตเิกาหล ีชุดฮนับก และถา่ยรูปภาพความ
ประทับใจ น าท่านสู่ ศูนย์โสมรฐับาล  ซึ่งรับรอง
คุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี
คุณภาพดทีี่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมคุณภาพและ
ราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุง
ร่างกายใหท้่านซือ้เป็นของฝาก น าท่านเดนิทางชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวัง
เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐานอ านาจของพระ เจา้แทจอนและ
ต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นทีว่่า
ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพื่อ

ตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ไดถู้กรื้อ
ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ น
ในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคียวฮเวรู เป็น
อาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ื่นออกไป
กลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็น
สถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) เมนูซัมก
เยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับ
ชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืด
พลา่น คัดเลอืกไกข่นาดก าลังเหมาะ ผา่นการเลีย้งจน
อายุได ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควักเครื่องใน
ออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด,เกา๋กี,้

วนัทีส่ ี ่         รา้นสมุนไพร Red Pine-พพิธิภณัฑส์าหร่าย-ศูนยโ์สมรฐับาล-พระราชวงัเคยีงบ็อค-หมู่บา้นโบราณบุก

ชอนฮนัอก- Duty Free-เมยีงดง                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง ,เย็น 

 



พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไป
ในตัวไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี่  เนื้อไก่ล่อนจน
สามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิ่มรสชาตดิว้ย
เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 
จากนั้น น าท่านยอ้นรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน 
หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอก หมูบ่า้นโบราณทีซ่อ่น
ตัวอยู่ท่ ามกลางเมืองใหญ่  ในแต่ละฤดูกาลจะมี
บรรยากาศทีแ่ตกต่างกันโดยสิน้เชงิ หมู่บา้นแห่งนี้ยัง
รักษาความสวยงามของหมู่บา้นโบราณดัง้เดมิเอาไว ้
ไดเ้ป็นอย่างดีถือเป็นหนึ่งในหมู่บา้นแบบฮันอกที่มี
ชื่อ เสียงมากที่สุด  ในประเทศเกาหลีปัจจุ บันได ้
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม และยังถกูลอ้มรอบ
ไปดว้ยสถานทีเ่ชงิประวัตศิาสตรอ์าท ิพระราชวังเคยีง
บกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ ซึง่บา้นฮันอกหลายหลัง
ในหมูบ่า้นไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มมุถา่ยรูปชคิๆ ทีพ่ลาดไมไ่ดถ้งึ 
8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บใหค้รบทัง้ 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายใหด้ีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินที่
คอ่นขา้งลาดชนั น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี Duty Free ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,
แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่ ถงึ
เวลาน าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่
โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสนิคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 
2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 

เย็น           รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนูชาบู ชาบู สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิด
ตา่งๆ และเนื้อหมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
ทีพ่กั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 

 
 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด ย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็น
สนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง เช่น เสื้อผา้ที่ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง รองเทา้ ของกิ๊ฟชอป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พกั้นก็คอืขนมตา่งๆและยงัมรีา้นแบ
รนดเ์นมอยู่ท่ัวไปเช่น EVISU, ZARA อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจ
ในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคัก
เป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร น าท่านเดนิทางสู ่จากนัน้ น า
ทา่นไปถา่ยรปูที ่934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหลทีีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หา้มพลาด พา
เหล่าสาวกแฮรีไ่ดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครือ่งดืม่) 
ยา่นยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะทีด่ัดแปลงมาจากทางรถไฟเกา่ บรรยากาศ
ร่มรืน่ มรีา้นกาแฟ รา้นเสือ้ผา้ สตดูโิอศลิปะ รอบๆ ใหท้า่นเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที1่0) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอีิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียว 
            นุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอันดง  

กอ่นเดนิทางกลับน าท่านแวะละลายเงนิวอนทีร่า้น Super Market ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีด ้
อกีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรส

วนัทีห่า้          ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด-934 King's cross คาเฟ่- ยา่นยอนนมัดง- Super Market                     อาหาร เชา้ 

 



หมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

19.30 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Asiana Airlines เทีย่วบนิที ่OZ741 
23.10 น .  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม   
ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุป๊
ทวัร ์ไมท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิม่ 100 USD/ตอ่
ทา่น  

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 24เมษายน 2565 )  
 

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช ัว่โมง

กอ่น(ภาษาองักฤษ)น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดสแลว้อย่าง

นอ้ย ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั  

3. ผูท้ ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรบัรองไม่เกนิ 6เดอืน (นบัต ัง้แต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั

เดนิทาง) ภาษาองักฤษ 

4. ลงทะเบียนผ่ านระบบ  K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษ ัท  ฯ  บริก าร

ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหล ีเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซี่า (อยูไ่ด ้90 วนั)  

(บรษิทัด าเนนิการลงทะเบยีนให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่า่น บรษิทัฯจะลงให้

อกี 1 คร ัง้ รวมไมเ่กนิ 2 คร ัง้ ) ส าหรบัลูกคา้ทีม่ ีK-ETA แลว้ไมต่อ้งช าระเงนิสว่นนี ้เพยีงสง่หลกัฐาน 

K-ETA ของทา่นมาใหท้ีบ่รษิทัเทา่น ัน้ 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA   

1. ไฟลรู์ปภาพสถีา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
2. ไฟลรู์ปสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 300MB (มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน) 
3. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชือ่-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิตอ่ใน

เกาหล(ีถา้ม)ี, E-mail และประวัตขิองลกูคา้ 
4. ขอ้มลูทีพ่กั (บรษัิทจดัการให)้  

 
6 ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)   

(เจา้หนา้ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิ ) 
7 บรษิทัฯจองตรวจ RT-PCR ทีเ่กาหล ีเมือ่เดนิทางถงึทา่อากาศยานอนิชอน คา่ตรวจทา่นละ 80,000 วอน  

(ไมร่วมในคา่ทวัรช์ าระเพิม่)  

8 ท าการลงทะเบยีน THAILAND PASS ส าหรบัลกูคา้คนไทย  
(รวมในคา่ทวัร ์บรษิทัด าเนนิการให ้) 

 

เง ือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้่านลูกคา้ก่อนการ

เดนิทาง 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ 

พรอ้ม) 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ  แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) 

5.เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 



 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 

10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท +คา่บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Asiana Airlines สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง1ชิน้ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั ถอื

ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรียกเก็บ 

และกรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง

เท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากทา่น 

8. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท  

9. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 

10. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี 

  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 .12การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่

เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาใน

รูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิ

คุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ  .ร .บ . ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน า

เทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 

 
 


