
 

 

 

 

 

 

✔รหสัทวัร ์ ll   IKROZ02  >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 

IKROZ02 KOREA IS CALLING... ทวัรเ์กาหล ี5วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Asiana Airlines (OZ) 

นํ @าหนกักระเป๋า 23 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
พกั Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4 ดาว 

 อิ�มอร่อยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(บูลโกก,ิชาบู,ไก่ตุ๋นโสม,ปิ@ งย่างเกาหล,ีจาจงัมย็อน,จมิดกั) 
 

สวนสนุก Lotte World หนึ�งในสวนสนุกที�ดงัที�สุดของเกาหล ีน ั�งเรอืขา้มฟากสู่เกาะโวลมโีด  
เที�ยวชม หมู่บา้นเทพนยิาย เวนสิเกาหล ีพพิธิภณัฑส์าหร่ายพรอ้มใส่ชุดฮกับก ชอ้ปปิ@ง ย่านเมยีงดง ฮงแด

ถนนกาโรซูกลิถนน หอ้งสมุด Starfield เช็คอนิหอคอย N Seoul Tower ถ่ายรูปสุดชคิย่านยอนนมัดง  
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดี�ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหต ุ

05-09 พฤษภาคม 65 29,888  
 
 
 
 
 
 

 
ไม่มรีาคา

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 มถุินายน 65 29,888 20  

09-13 มถุินายน 65 29,888 20  

16-20 มถุินายน 65 29,888 20  

23-27 มถุินายน 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 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ั@น 4 สายการบนิ Asiana 
Airlines โดยมีเจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
 
01.10 น.   นําท่านเดนิทางออกสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เที�ยวบนิที�  OZ742 
 
 
01.10 น.   นําท่านเดนิทางออกสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เที�ยวบนิที�  OZ742 
08.55 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร หมายเหตุ: เมื�อผ่านเขา้ประเทศเกาหลีแลว้นําท่าน
ตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่
รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเขา้ประเทศ
เกาหลีใตที้�ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน หลังจากนัGนพา
ท่านเขา้เช็คอนิเขา้โรงแรมที�พักเพื�อรอผลตรวจ 3-5 ชั�วโมง 
จากนัGนนําท่านเดินทางสู่ เกาะโวลมีโด (Wolmido) โดย
เรือเฟอรรี�  (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์แลว้) ตั Gงอยู่บน
แผ่นดินใหญ่ของชายฝั�ง ซึ�งอยู่ใกลกั้บกรุงโซล (Seoul) 
และสนามบนินานาชาติอนิชอน ที�สามารถเดนิทางดว้ยการ
คมนาคมที�สะดวกสบาย จึงทําใหเ้กาะเล็กๆ แห่งนีGเ ป็น
สถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมอีกแห่งที�เหมาะสําหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ ในเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดค
ยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต ้ 
สําหรับสถานที�ท่องเที�ยวบนเกาะโวล มีความหลากหลาย 
ใหคุ้ณไดเ้ลือกพักผ่อนหย่อนใจ ตามความนิยมชมชอบ 
ไดแ้ก่ เป็นถนนที�มีรา้นอาหาร, คาเฟ่ และรา้นอาหารทะเล 
เรียงรายไปตามชายฝั�ง นอกจากนีGยังมีหอสังเกตการณ์โวลมี 
(Wolmi Observatory) ซึ�งเป็นสถานที�ที�เหมาะสําหรับชม
ทิวทัศน์ของท่าเรือและตัวเมืองโดยรอบเกาะไดอี้กดว้ย 
จากนัGนนําทุกท่านเดินทางสู่  อินชอน ไชน่าทาวน์  
(Incheon China Town) ตน้กําเนิด จาจังมย็อน หรือ บะหมี�
ดําของเกาหลี มีบันทึกระบุไวว่้าในปี ค.ศ. 1884 แรงงาน
จากประเทศจีนอพยพมาตั Gงถิ�นฐานในบริเวณนีGเป็นจํานวน
มาก อาหารการกินในตอนนัGน ก็เป็นการทําอาหารแบบ
ประหยัดนัGนก็คือ  “จ๋าเจีGยงเมี�ยน” แปลว่าบะหมี�ผัดซอส 
ต่อมาก็ไดม้ีการปรับรสชาติตามวัตถุดิบทอ้งถิ�น โดยใส่
เตา้เจีGยวดํา และปรุงรสใหถู้กปากคนเกาหลีม า กขึGน 
ทา้ยที�สุดก็เรียกเพีGยนเสียงจาก “จ๋าเจีGยงเมี�ยน”  มาเป็น จา
จังมย็อน บรรยากาศในเมืองนีG เหมือนหลุดเขา้ไปอยู่ในเมือง
จีน อย่างนัGนเลย อาหารที�ขาย ขนมต่างๆ ลว้นเป็นวัฒนธรรม
ที�ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถงึงานศลิปะต่างๆ ที�ประดับ
ตามถนนหนทาง ลว้นบ่งบอกถงึความเป็นจีนไดอ้ย่างชัดเจน 
พา ทุกท่ าน เ ที� ย วชม  หมู่บ้านเทพนิยาย (Donghwa 
Village)  เป็นถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดนิถ่ายรูปมาก เนื�องจาก
ถนนเสน้นีG เต็มไปดว้ยบา้นที�มีการเพน้ท์กําแพงหลากหลาย
สีสันเต็มผนังบา้น ทัGงกําแพงและทางเดนิต่างๆ ที�ใหค้วามรูส้กึราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถงึ

วนัที�หนึ�ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัที�สอง          ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะโวลมีโด – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เวนิสเกาหลี – 
หอคอยเอ็นโซล                                                                                                 � อาหาร เที�ยง,เย็น 



 

การ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ปีเตอร์แพน อลาดิน หนูนอ้ยหมวกแดง จากหมู่บา้นที�เคยเงียบเหงากลับกลายเป็น
หมู่บา้นที�ดงึดูดนักท่องเที�ยวทัGงชาวเกาหลีเอง หรือแมก้ระทั�งชาวต่างชาตไิดอ้ย่างมากมาย  

เที�ยง �รบัประทานอาหารเที�ยง (มื@อที�1) เมนูจาจังมย็อน หรือ บะหมี�ดําชื�อดังของเกาหลี เป็นอาหารที�ไดรั้บความนิยม
มากเพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซีรีส์เกาหลี แต่เหตุผลจริง ๆ  ที�หลายคนชอบอาหารเกาหลีนั�นก็เพราะเป็น
อาหารที�มีรสชาตทีิ�เป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน กําลังดี ทานง่าย รสไม่จัด ทานแลว้จะตดิใจอย่างแน่นอน  
นําทุกท่านไปอัพเดทแลนด์มาร์คใหม่ที�คยองกิโด เว
นสิเกาหล ี(Laveniche March Avenue) เมืองกมิโป 
แหล่งชอ้ปปิGงกลางแจง้ที�ไดแ้รงบันดาลใจจาก คลอง
ที�เวนิส ศูนย์การคา้ริมนํGาสไตล์ยุโรปเริ�มจําหน่ายใน
ย่านใหม่ริมแม่นํG า Gimpo Han ใหท่้านสาม ารถ
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิGงและความโรแมนติกไดที้�นี�
ราวกับว่าคุณกําลังเดนิทางไปเวนิส ประเทศอติาล ีนํา
ท่านนั�งกระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car สู่ ยอด
เขานมัซาน Namsan Mountain อันเป็นที�ตั Gงของ
ห อ ค อ ย เ อ็ น โ ซ ล  N Seoul Tower ใ ห ้ ท่ า น
เพลิดเพลินชมทัศนียภาพที�สวยงามของแต่ละฤดูที�
แตกต่างกัน และใหท่้านไดถ่้ายรูปและสัมผัสความ
น่ารักของวัยรุ่นเกาหลี  ที�นิยมมาคลอ้งกุญแจไว ้
ดว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลฟิท์) ถงึเวลาพาทุก
ท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปปิGงที�ไดช้ื�อว่าใหญ่ที�สุดในเอเชยี  

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื@อที�2) เมนูบูลโกก ิ (Bulgogi) อาหารยอดนิยมอีกหนึ�งอย่างของครัวเกาหลีทําจาก
เนืGอหมูที�หมักจนไดที้�แลว้นํามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีนํGาขลุกขลกิเล็กนอ้ยปรุงรสใหอ้อกรส
หวานเล็กนอ้ย รับประทานคู่กับขา้วสวย และกมิจชินิดต่างๆ 
ที�พกั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดนิทาง 

 
 
 
 
 
เชา้     � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�3) 

พาทุกท่านเพลดิเพลนิกับ สวนสนุกลอตเตเ้วลิด ์ (Lotte World Adventure) (บัตรรวมในค่าทัวร์) เป็นหนึ�งในสวน
สนุกที�ดังที�สุดของเกาหลี ซึ�งมีอาคารสวนสนุกในร่มที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกอยู่ดว้ย การมาเที�ยวเล่นที�นี�จงึ
สามารถทําไดทั้Gงปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกันเลย ตั Gงอยู่ใจกลางเมืองที�รวบรวมความบันเทงิและการชมววิ
ทวิทัศน์ ภายในมีเครื�องเล่นที�น่าตื�นเตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พพิธิภัณฑ์หมู่บา้นโบราณเกาหลี (Traditional 
Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื�นๆอีกมากมาย ซึ�งมีนักท่องเที�ยวเกาหลีและชาวต่างชาตมิาเขา้
ชมกว่า 6 ลา้นคนต่อปี 

วนัที�สาม          สวนสนุกลอตเตเ้วลิด-์ หอ้งสมุด Starfield Library-ถนนกาโรซูกลิ-สวนสาธารณะฮานลึ   

                                                                                                                                                 � อาหาร เชา้ ,เย็น 



 

สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้ 2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที�เป็นสวนสนุกในร่มที�
ใหญ่ที�สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตั Gงอยู่ดา้นนอกตดิกับทะเลสาบซก
ชอนโฮซู(Seokchonhosu Lake) อีกทัGงยังมีรา้นจําหน่ายของที�ระลึก รา้นอาหารนานาชาติ และสิ�งอํานวยความ

สะดวกอื�นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่ม
นัGน ไดรั้บการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสรา้งภายในใช ้
หลังคาเป็นกระจกทัGงหมด ทําใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ ก็ได ้
บรรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย 
 

เที�ยง � รบัประทานอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั ทางบริษัทมีบรกิาร
คูปองใหท่้านละ 1 ใบ (มื@อที�4) 
ห้องสมุด Starfield Library ที�หา้งโคเอ็ก (Coex) เป็นที�เที�ยว
ถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ของกรุงโซลที�นี�มีการออกแบบตกแต่งที�
สวยงามแปลกตา ไม่น่าเบื�ออย่างที�เรามักจะนึกภาพหอ้งสมุดกัน 
อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงโซลมากนัก เพราะถือว่าเป็นหอ้งสมุด
ขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามแปลกตา 
ซึ�งมีหนังสือ ทัGงหมดในหอ้งสมุดจํานวน 50,000 เล่ม ถือเป็นครัGง
แรกที�มีการสรา้งหอ้งสมุดในหา้งสรรพสินคา้ Starfield COEX 
Mall จากนัGนนําทุกท่านไปต่อกันที� ถนนกาโรซูกิล (Garosu-
gil) แหล่งรวมแฟชั�น คาเฟ่ สุดฮปิของชาวเกาหลี ถนนที�เต็มไป
ดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึ�งก็คือเจา้ตน้กิงโกะ (Ginkgo) หรือตน้
แปะก๊วยนั�นเอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร เป็น
ถนนที�มีครบทุกรส ทัGงรา้นเสืGอผา้ รองเทา้ เครื�องประดับ ส่วน
ใหญ่จะเป็นรา้นของเหล่านักออกแบบที�มีชื�อเสียงและนักออกแบบอสิระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสนิคา้แบรนด์เนม 
อิสระใหท่้านชอ้ปปิGงกับแบรนด์ต่างๆของเกาหลี โดยเฉพาะเครื�องสําอางชื�อดังมากมาย อาธิเช่น Sulwhasoo, 
Innisfree, Etude, Laneige, 3CE, A'pieu หรือ Romandyou จากนัGน นําท่านไป ศูนยร์วมเครื�องสําอางแบรนด์
ดงัเกาหล ี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซืGอในราคาพเิศษหลังจากนัGนพา
ทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปปิGงที�ไดช้ื�อว่าใหญ่ที�สุดในเอเชยี สวนสาธารณะฮานลึ Haneul Park ถ่ายรูปสวย กลาง
ทุ่งดอกหญา้เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวริด์คพั (World Cup Park) ที�มีระบบนิเวศที�
หลากหลาย ความพเิศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนีGคือตั Gงอยู่บนจุดที�สูงที�สุดในสวนสาธารณะเวร์ิดคัพ ดว้ยความ
สูงกว่าระดับนํGาทะเลถึง 98 เมตร จึงทําใหเ้ราเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan 
Mountain), ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่นํGาฮัน (Han River) ไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัGงยังเป็นที�อยู่
อาศัยของเหล่าผีเสืGอกว่า 30,000 ชวีติที�โบยบนิ สรา้งสีสันใหกั้บสวนแห่งนีGไดเ้ป็นอย่างดี  

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื@อที�5) เมนูBBQ ปิGงย่างเกาหล ี  
ที�พกั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดนิทาง 
 

วนัที�ส ี�          ร้านสมุนไพร Red Pine-พิพิธภณัฑ์สาหร่าย-ศูนย์โสมรฐับาล-พระราชวงัเคียงบ็อค-หมู่บ้านโบราณบุก
ชอนฮนัอก- Duty Free-เมยีงดง                                                                                           � อาหาร เชา้,เที�ยง ,เย็น 



 

 
 
เชา้     � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�6) 

นําท่านเดินทางสู่  ร้านสมุนไพร Red Pine เป็น
ผลิตภัณฑ์ที�สกัดจากนํGามันสน ที�มีสรรคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในร่างกาย นําท่านชม พพิธิภณัฑส์าหร่าย จัดแสดง
เรื�องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายและขั Gนตอนการ
ผลิตสาหร่าย ใหท่้านลิGมลองผลิตภัณฑ์ที� ทําจาก
สาหร่ายและเลือกซืGอเพื�อเป็นของฝาก ใหท่้านไดใ้ส่
ชุดประจําชาตเิกาหลี ชุดฮนับก และถ่ายรูปภาพความ
ประทับใจ นําท่านสู่  ศูนย์โสมร ัฐบาล ซึ�ง รับรอง
คุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�อายุ 6 ปี ซึ�งถือว่ามี
คุณภาพดีที�สุด ใหท่้านไดเ้ลือกซืGอโสมคุณภาพและ
ราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุง
ร่างกายใหท่้านซืGอเป็นของฝาก นําท่านเดนิทางชม พระราชวงัเคียงบ็อค พระราชวัง
เก่าแก่ที�สุดของราชวงศ์โชซอน สรา้งขึGนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัGงที�ประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและ
ต่อเนื�องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที�นั�งคนึชองจอนถูกสรา้งขึGนมาเพื�อเป็นที� ว่า
ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี�ปุ่นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึGนคั�นเพื�อ
ตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนีGไดถู้กรืGอ
ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี�ปุ่น
ในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป็น
อาคารสองชัGน ตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหยื้�นออกไป
กลางสระนํGาที�เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึGนเพื�อใชเ้ป็น
สถานที�สําหรับจัดงานเลีGยงพระราชทาน 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื@อที�7) เมนูซัมก
เยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตน้ตํารับ
ชาววัง เสร์ิฟในหมอ้ดนิ ท่ามกลางนํGาซุปที�กําลังเดือด
พล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลีGยงจน
อายุได ้45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครื�องใน
ออกจนหมด แลว้นําเครื�องยาจีน อาท ิ  เกาลัด,เก๋ากีG,
พุทราจีน และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใส่ลงไป
ในตัวไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดที้�  เนืGอไก่ล่อนจน
สามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิ�มรสชาติดว้ย
เสน้ก๋วยเตี�ยวแบบเกาหลี เกลือ และพรกิไทป่น 
จากนัGน นําท่านยอ้นรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน 
หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นโบราณที�ซ่อน
ตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมี
บรรยากาศที�แตกต่างกันโดยสิGนเชิง หมู่บา้นแห่งนีGยัง
รักษาความสวยงามของหมู่บา้นโบราณดัGงเดมิเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีถือเป็นหนึ�งในหมู่บา้นแบบฮันอกที�มีชื�อเสียงมาก
ที�สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวยอดนิยม และยังถูกลอ้มรอบไปดว้ยสถานที�เชิง
ประวัตศิาสตร์อาท ิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ�งบา้นฮันอกหลายหลังในหมู่บา้นไดถู้กดัดแปลง
ใหเ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮา้ส์ รา้นอาหารมากมาย ที�นี�มุมถ่ายรูปชิคๆ ที�พลาดไม่ไดถ้ึง 8 จุด หากใครที�มี
เป้าหมายว่าจะเก็บใหค้รบทัGง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายใหด้ีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินที�ค่อนขา้งลาดชัน นําท่าน
ชมแหล่งชอ้ปปิGงปลอดภาษี Duty Free ชอ้ปปิGงสนิคา้แบรนด์เนม มากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,เครื�องสําอาง,
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท่้านอสิระไดเ้ลือกซืGออย่างเต็มที�  ถงึเวลานําท่านเดนิทางชอ้ป
ปิGงที� เมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี เลือกสนิคา้เทรนด์แฟชั�นล่าสุดของเกาหลีไดที้�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่น



 

เสืGอผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดับ ทัGงแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื�องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทัGงยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิGมลองไอศกรีม 2,000 วอน ที�สูงเกือบฟุตไดที้�นี�  
และKRISPY KREMEโดนัท ที�สุดแสนอร่อย 

เย็น           � รบัประทานอาหารเย็น (มื@อที�8) เมนูชาบู ชาบู สุกีGสไตล์เกาหลี บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิด
ต่างๆ และเนืGอหมูสไลด์นํGาซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึ�งขาดไม่ไดใ้นการทานชาบู พรอ้มขา้วสวย 
ที�พกั :  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดนิทาง 
 
 

 
 
 เชา้     � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�9) 

นําท่าน ชอ้ปปิ@งย่านฮงแด ย่านชอ้ปปิGงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอิก สินคา้ในย่านนีGส่วนใหญ่เป็น
สินคา้วัยรุ่นที�ทันสมัยและราคาไม่แพง เช่น เสืGอผา้ที�ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้ กระเป๋า 
เครื�องประดับ เครื�องสําอาง รองเทา้ ของกิ�ฟชอป เครื�องเขียน และที�เยอะไม่แพกั้นก็คือขนมต่างๆและยังมีรา้นแบ
รนด์เนมอยู่ทั�วไปเช่น EVISU, ZARA อีกทัGงยังมีรา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ 

                     
     แฟชั�น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกดว้ย ซึ�งจะคกึคักเป็นพเิศษตั Gงแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละ
รา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร จากนัGนนําท่านไปถ่ายรูปที� 934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ี� พอตเตอร"์ คา
เฟ่เกาหลีที�แฟนๆ แฮร์รี� หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี�ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพรอ้มพร็อบ
ถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื�องดื�ม) ย่านยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะที�
ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มรื�น มีรา้นกาแฟ รา้นเสืGอผา้ สตูดโิอศลิปะ รอบๆ ใหท่้านเดนิชมพรอ้ม
ถ่ายภาพสวยๆ 

เที�ยง           � รบัประทานอาหารกลางวนั  (มื@อที�10) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซอีิ�วเกาหลี ผสมกับวุน้เสน้ที�เหนียว 
            นุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื�อดังจากเมืองอันดง  

ก่อนเดนิทางกลับนําท่านแวะละลายเงินวอนที�ร้าน Super Market ซึ�งท่านสามารถเลือกซืGอสนิคา้เกาหลีได ้
อีกรอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมี�ซนิราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย นํGาจิGมปรุงรส
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพเิศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื�อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

19.30 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ  Asiana Airlines เที�ยวบนิที� OZ741 
23.10 น .  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

วนัที�หา้          ชอ้ปปิ@งย่านฮงแด-934 King's cross คาเฟ่- ย่านยอนนมัดง- Super Market –  

ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน                                                                                            � อาหาร เชา้,เที�ยง 



 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื�อใหท่้านท่องเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
ทวัรค์ร ั@งนี@มวีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่าน ั@น ถา้ลูกคา้ท่านใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุ๊ป
ทวัร ์ไม่ท่องเที�ยวตามที�ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จําเป็นตอ้งขอคดิค่าใชจ้่าย เพิ�ม 100 USD/ต่อ
ท่าน  

 
 

เงื�อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 24เมษายน 2565 )  
 

1. ผู้เดินทางจําเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช ั�วโมง
ก่อน(ภาษาองักฤษ)นํามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  
3. ผู้ที�หายจากโควิดแล้วโดยมีใบร ับรองไม่เกิน 6เดือน (นบัตั@งแต่วนัที�ออกจากโรงพยาบาลจนถึงว ัน

เดนิทาง) ภาษาองักฤษ 
4. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บรษิทัฯ บรกิาร

ลงทะเบยีน K-ETA เพื�อท่องเที�ยวเกาหล ี เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซี่า (อยูไ่ด ้ 90 วนั)  
(บรษิทัดําเนนิการลงทะเบยีนให ้มค่ีาใชจ้่ายเพิ�ม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บรษิทัฯจะลงให้
อกี 1 คร ั@ง รวมไม่เกนิ 2 คร ั@ง ) สําหรบัลูกคา้ที�ม ีK-ETA แลว้ไม่ตอ้งชําระเงนิส่วนนี@ เพยีงส่งหลกัฐาน 
K-ETA ของท่านมาใหท้ี�บรษิทัเท่าน ั@น 

เอกสารที�ใชล้งทะเบยีน K-ETA   
1. ไฟล์รูปภาพสถี่ายหนา้ตรง พืGนหลังสขีาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกนิ 100MB (อายุไม่เกนิ 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสหีนา้พาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
3. ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ชื�อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหนา้พาสปอร์ต, เบอร์โทรตดิต่อในไทย, เบอร์โทรตดิต่อใน

เกาหลี(ถา้มี), E-mail และประวัตขิองลูกคา้ 
4. ขอ้มูลที�พัก (บรษัิทจัดการให)้  

 
6 ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)   

(เจา้หนา้ที�ชว่ยอํานวยความสะดวก ณ สนามบนิ ) 
7 บรษิทัฯจองตรวจ RT-PCR ที�เกาหล ีเมื�อเดนิทางถึงท่าอากาศยานอนิชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน  

(ไม่รวมในค่าทวัร ์ตอ้งชาํระเพิ�ม)  
8 ทําการลงทะเบยีน THAILAND PASS สําหรบัลูกคา้คนไทย  

(รวมในค่าทวัร ์บรษิทัดําเนนิการให ้) 
 
เงื�อนไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลี�ยนแปลง บรษิทัฯ จะทําการแจง้ Update ใหท่้านลูกคา้ก่อนการเดนิทาง 

 
► เอกสารที�ตอ้งทําการเตรยีมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที�ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที�ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ 
พรอ้ม) 



 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ  แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั�วโมงก่อนการเดินทาง 
(ภาษาอังกฤษ) 
5.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 
 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ั@งนี@จะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขึ@นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที�มีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน 
- หรือเลื�อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางประมาณ 
10 วัน 
- หรือขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีที�ลูกคา้ต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ั@ง มฉิะนั@นทาง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น  
 
► การจองทวัรแ์ละชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท +ค่าบรกิารลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 
 กรุณาส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตั�วก่อนท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทัวร์ส่วนที�
เหลือตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เท่านัGน 
**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัGนทาง
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั Gงแต่ 30 วันขึGนไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที�เกดิขึGนจรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที�ลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึGนจรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิ�ยดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที�เกดิขึGนจรงิ(ถา้มี) 
 *ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึGนจรงิ เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื�นๆ 
 
อตัราค่าบรกิารนี@รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชัGนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั�วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที�นั�งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเท่านัGนไม่สามารถเลื�อนวัน
ได)้   

2. ค่าที�พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที�เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมืองที�ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดที�พักในเมืองใกลเ้คียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านํGาหนักกระเป๋าสายการบนิ Asiana Airlines สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง1ชิ@น ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั ถอื

ขึ@นเครื�องได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มีการเรียกเก็บ และ
กรณีสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามที�สายการบนิเรียกเก็บ  



 

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชืGอโควดิ-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึGนภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านัGน (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิจากเจา้หน ้าที
ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซืGอประกันเพิ�มวงเงนิคุม้ครอง เพิ�มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ�งความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัGงนีGการทําประกันนีGจากบริษัท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจินําเที�ยว ที�บังคับใหบ้รษัิทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านัGน แต่ทัGงนีG ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและข◌อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณี
ท่านตอ้งการซืGอความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที�บรษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํGามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
 
อตัราค่าบรกิารนี@ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํGามันที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 
7. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท /ท่าน  สําหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจและ

นํGาใจจากท่าน 
8. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  
9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั�วโมงก่อนการเดนิทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 
10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื�อถงึประเทศเกาหลี  

  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัGงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัGงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัGงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึGนในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ15ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บค่านํGามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรับขึGนก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัGงสิGน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัGงสิGน หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัGงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัGงหมด  
7. รายการนีGเป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัGงหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  



 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธิ�ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / ปลอดบุหรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูที้�พัก ทัGงนีGขึGนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัGน บรษัิทฯไม่สามารถจัดการใหล้่วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิ�ในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัGงสิGนแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านัGน 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
.12การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเชืGอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�ง
เกิดขึGนภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัGน (เขา้รับรักษาใน
รูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิจากเจา้หนา้ทีได ้ กรณีลูกคา้ตอ้งการซืGอประกันเพิ�มวงเงิน
คุม้ครอง เพิ�มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษัทฯ  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัGงนีGการทําประกันนีGจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ  . ธุรกจินําเที�ยว ที�บังคับใหบ้รษัิทนํา
เที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัGน แต่ทัGงนีG ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซืGอความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที�บรษัิทฯ 
 

 
 


