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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิสุวรรณภมู ิ

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5-6 

เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การตอนรับ อ านวย
ความสะดวก และหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดนิทาง 

22.25 น. น าท่านเดินทาง สู่กรุงโซล ประเทศเกำหลีใต้ โดยสารการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE652 
(บริกำรอำหำร และเคร่ืองดื่ม) *ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 5-6 ช่ัวโมง*  

วันที่สอง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินชอน-วัดชอนดึงซำ-Ganghwa Seaside Resort 
(รวมบัตร และอุปกรณ์)-Joyangbangjik Café-ไชน่ำ ทำวน์ 

06.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกิมแฮ ประเทศเกำหลีใต้ (เวลำเร็วกว่ำไทย 2 ช.ม. กรุณำ

ปรับเวลำตำมท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อกำรนัดหมำย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู่ วัดชอนดึงซำ (Jeondeungsa Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา 
ตัง้แต่ยุโครยอ เป็นวดัประจ าตระกูลของกษัตริย์ท่ีศาลเจ้าส าหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อม
ปราการ Samrangseong เช่ือกันว่า สร้างกันตัง้แต่ยุคท่ีสร้างชาติเกาหลี โดยเจ้าชายทัง้ 3 คน ของ 
Dangun ผู้ก่อตัง้ชาติเกาหลี มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เช่น วิหารหลกั Daeungbojeon ท่ีมีการ
ตกแต่งด้วยผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ มากมาย ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีก
หนึง่ตวัอยา่งท่ีดีของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยคุโจชอน (Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลกั
เขียนช่ือของทหารเกาหลีตามเสาของวดันี ้ นอกจากนีย้งัมีอาคาร และวิหารอีกหลายหลงัในวดันี ้ท่ี
ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบตัิของชาตเิกาหลี 
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น าท่านเดินทางสู่ Ganghwa Seaside Resort สมัผสัประสบการณ์ขบัรถ Gangwha Luge สุดมันส์ 
(ลูจ หรือท่ีคนเกาหลีเรียกว่า รูจี ้) เป็นสนามท่ีเส้นทางยาวกว่า 1.8 กม. การไปยังจุดปล่อยตัวนัน้ 
เน่ืองจากเราต้องขบัรถลจูลงมาจากยอดเขา จงึต้องนัง่เคเบิล้คาร์ไปยงัจดุปลอ่ยตวั ท่านจะได้ชมวิวมมุ
สงู 360 องศา และสดูอากาศระหว่างทาง วิธีบงัคบัก็ไม่ยาก เพียงแค่ผลกัหรือดึงแฮนด์เพื่อหยดุ หรือ
ปล่อยให้รถลูจเคลื่อนตวัไปข้างหน้าเท่านัน้เอง ส่วนการเลีย้วซ้ายขวาก็แค่ขยบัแฮนด์เหมือนกับการ
บงัคบัจกัรยาน และสามารถเลน่ได้ทกุเพศทกุวยั (รวมบตัร และอปุกรณ์) 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู บลูโกกิ  
น าท่านถ่ายรูปกบั Joyangbangjik Café ซึง่เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีในช่วงนี ้ตัง้อยู่ท่ีเกาะคงัฮวา เขต
เมืองอินชอน เป็นคาเฟ่ท่ีดดัแปลงมาจากโรงงานทอผ้าเก่า ภายในจะให้อารมณ์เหมือนโรงงานขนาด
ใหญ่ คลาสสิก แถมมีมมุให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ภายในร้านตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมยั เราจะเห็น
ภาพเก่าๆย้อนยคุ และเคร่ืองดื่มท่ีน่ีก็มีให้เลือกมากมาย พลาดไม่ได้เลยคือ “ลาเต้มนัม่วง” ท่ีอยากให้
ทกุคนลองชิมกนั (ไม่รวมค่ำเคร่ืองดื่ม) 
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น าเดนิทางสูย่า่น ไชน่ำทำวน์ ศนูย์รวมร้านขายจาจงัมยอน หรือ บะหมี่ด าเกาหลี ซึง่ต้นก าเนิดมาจาก
แรงงานจีนอพยพมาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมาก อาหารการกินในตอนนัน้เป็นการท าอาหาร
แบบประหยดันัน้ก็คือ “จ๋ำเจีย้งเม่ียน” แปลว่า บะหม่ีผดัซอส ต่อมาได้มีการปรับรสชาติตามวตัถดุิบ
ท้องถ่ิน โดยใสเ่ต้าเจีย้วด า และปรุงรสให้ถกูปากคนเกาหลีมากขึน้ ท้ายท่ีสดุก็เรียกเพีย้นเสียงจาก “จ๋า
เจีย้งเม่ียน” มาเป็นจาจงัมย็อน นอกจากจะมีจาจงัมยอนขายแล้ว ยงัมีอาหารและขนมต่างๆ ท่ีล้วน
เป็นวฒันธรรมท่ีสง่ผา่นมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปะตามถนนหนทาง ล้วนบง่บอกถึงความเป็น
จีนได้ชดัเจน  
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนู จำจังมยอน 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก : RAMADAINCHEON HOTEL หรือ เทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว 

วันที่สำม Lotte World + Lotte Aquarium (รวมบัตร)-Trick Eye+Ice Museum-ช้อปป้ิง
ถนนฮงแด  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านสู่ Lotte Wold เป็นสวนสนุกในกรุงโซล ซึ่งพืน้ท่ีภายในจะประกอบไปด้วยสวนสนุก 2 โซน

ใหญ่ๆ คือ สวนสนกุในร่มซึง่เป็นสวนสนกุขนาดใหญ่ในเกาหลีท่ีติดอนัดบัโลก ซึง่โซนนีจ้ะเป็นโซนของ 
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สวนสนุกท่ีเหมาะส าหรับเด็กเล็ก อีกทัง้ยงัมีลานสเก็ตน า้แข็งไว้บริการอีกด้วย ส่วนโซนท่ี 2 คือ สวน

สนุกกลางแจ้ง เป็นสวนสนุกท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ซึ่งเต็มไปด้วยเคร่ืองเล่น

มากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น  รถไฟเหาะ รถไฟความเร็วสูง ชิงช้า ม้าหมุน บ้านผีสิง และ

เคร่ืองเลน่อื่นๆ อีกมากมาย รวมทัง้ยงัมีขบวนพาเรดของตวัการ์ตนู และนกัแสดงมากมาย ให้ได้ชมเป็น

สีสนักนั ซึง่ขบวนพาเหรดเหลา่นีจ้ะมีการสลบัสบัเปลี่ยนกนัไปตามช่วงเวลา และตามช่วงของเทศกาล 

จากนัน้น าท่านเข้าชม Lotte Aqarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ท่ีอยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ 
ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ท่ีโซนนีเ้ป็นของสตัว์ท่ีอยู่ในน า้จืดตามแม่น า้ ทะเลสาบ 
ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ Tropical River ในโซนนีก็้จะมีสตัว์ในเขตร้อนเป็นหลกั  โซนท่ีสามคือ 
Amazon River  ในโซนนีก็้จะมีปลาน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุ อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศยัอยู่ใน
แม่น า้อเมซอน โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลของโซนนีค้ือสิงโตทะเลท่ีว่ายน า้ไปมา 
ส่วนโซนท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี ้ โซนต่อไป โซนท่ี 6  ซึ่งมี
ดาราของท่ีน่ีก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ก็ชอบโซนนี ้โซนท่ี 7 คือ 
Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมีสารพดัสตัว์น า้ตามแนวปะการังให้ได้ดูกัน โซนท่ี 8 คือ Play Ocean 
โซนนีจ้ะได้สมัผัสสตัว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้
เก่ียวกบัเพนกวิน้ ท่านจะได้เพลนิเพลนิกนัไปโลกใต้ท้องทะเลอยา่งแน่นอน  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู BBQ BUFFET 

น าทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ภำพสำมมิติ Trick Eye Museum เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีจัดขึน้
แบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอร่ี
ศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้าง
ขึ น้ โดย  “ต ร็องป์  L’Oeil”  
คือ เทคนิคงานศิลปะแบบ 
2D และลักษณะภาพวาด
จะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะ
เป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆ เหมือนหอศิลป์ทัว่ไป จากนัน้น าท่านไปยงัโซน พิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง Ice 

Museum เป็นโซนน า้แข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดง
ในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน า้แข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์
น า้แข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนฮงแด ย่านท่ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภท
เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง เคร่ืองนอน รองเท้า และอ่ืนๆ สินค้ามีความหลากหลาย และทันสมัยใน
ราคาท่ีไม่แพง โดยมีแหลง่ส าหรับเลือกซือ้สินค้าท่ีส าคญัๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า 

ค ่ำ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนู จมิดัก 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก : MARIGOLD HOTEL หรือ เทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ส่ี ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรน ำ้มันสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-
สวมชุดฮันบก เดินชมพระรำชวังคยองบกกุง -Duty Free-ช้อปป้ิง ตลำด
เมียงดง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี (Ginseng Center) สมนุไพรโสมขึน้ท่ีช่ือวา่เป็นราชา
แห่งมวลสมนุไพร ถกูน ามาใช้เพื่อสขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบวุ่า โสมเป็น
สมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทาง
การแพทย์คือช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง 
น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน ำ้มันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซึ่ง
สรรพคณุของน า้มนัสนเข็มแดงนัน้มีประโยชน์อยา่งมากมาย ทัง้ช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนั
ท่ีอดุตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน า้ตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น 
เหง่ือ ปัสสาวะ อจุจาระ ช่วยล้างสารพิษ หรือ ดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้
สะดวกขึน้ ช่วยเพิ่มภมูิต้านทานให้กบัร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเสี่ยง
ในการเกิดโรคมะเร็ง 
น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส ำอำง Cosmetic Shop ร้านเวชภณัฑ์เคร่ืองส าอางของเกาหลี เป็นเวชภณัฑ์

เคร่ืองส าอางท่ีเป็นการรักษาสภาพผิวหน้าให้ดู
อ่อนวยั เวชภณัฑ์ส าหรับรักษาสิว รูขมุขนท่ีกว้าง 
พลัดเซลผิว เคร่ืองส าอางท่ีน่ีจะถูกกว่าประเทศ
ไทย 50-70 % อาทิยี่ห้อ โรจคูิด ดอ็กเตอร์ และอีก
หลายแบรนด์ดงัของเกาหลี 
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น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังคยองบกกุง สัญลักษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล 
พระราชวังท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ 
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนัน้ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการ
รุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ได้ถกูท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค ่10 หลงัเท่านัน้ 
พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทบัใจด้วยการ ใส่ชุดประจ ำชำติของเกำหลีใต้ (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ ตามรอยซีร่ีย์เกาหลีย้อนยคุท่ีพระราชวงัคยองบกกงุ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม ลกัษณะเป็นซปุใสเ่นือ้ไก่ ซึง่ภายในเนือ้ไก่จะ
ยดัไส้เคร่ืองสมนุไพรชนิดตา่งๆ อาทิ ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น 
น าท่านช้อปปิง้ สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าปลอดภาษีชัน้น าให้ท่าน
เลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, MCM, Rolex ฯลฯ 
น าท่านเดินทางสู ่โซล ทำวเวอร์ (N Seoul Tower) ตัง้อยู่บนภเูขานมัซานใจกลางกรุงโซล มีความสงู

จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพืน้ดิน ซึ่งยังคงได้รับ
ความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเท่ียวและคู่รัก
ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วง
กลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชม
วิวท่ีมองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ
แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานท่ีสดุแสนโรแมน

ติกแห่งหนึ่งท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมา
แวะเช็คอิน นอกจากนีย้งัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิ น คือ 
สถานท่ีคล้องกญุแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า คู่รักท่ีมาคล้องกญุแจท่ีน่ีจะมีความ
รักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **รำคำไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท์** 

 น าท่านสู่ ตลำดเมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อย่างไร ก้าวล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนีพ้บกบัสินค้าวยัรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี 
เคร่ืองส าอางค์ดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมียงดงแห่งนี ้
จะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ล้านคนในแตล่ะวนั อิสระให้ท่านเลือกซือ้หาสนิค้าตาม
อธัยาศยั หรือ จะเลือกลองนัง่ดื่มกาแฟในคอฟฟ่ีช้อปสไตล์เกาหลี 
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ค ่ำ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนู บุฟเฟต์นำนำชำต+ิขำปู พร้อม เบียร์ ไวท์ ไม่อัน้ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก : MARIGOLD HOTEL หรือ เทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ-โรงงำนพลอยอเมทสิ- HYUNDAI PREMIUM 
GIMPO OUTLET-ร้ำนละลำยเงนิวอน-ท่ำอำกำศยำน อนิชอน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ (Hokgenamu) ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกัน
โรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 
จากนัน้ชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทสิ พลอยแห่งสขุภาพ และน าโชค โดยมีตัง้แตส่ีม่วงออ่นเย็น
ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี ้
จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ
สร้อยข้อมือ 
น า ท่ า น สู่  HYUNDAI PREMIUM GIMPO 

OUTLET ซึ่งเป็น เอาท์ เลตขนาดใหญ่  เป็น
แหลง่รวมร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย 
ให้ทกุท่านได้เลือกช้อปปิง้กนัอยา่งจใุจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยี่ห้อ  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู บบิมิบับ+ซุป ข้ำวย ำเกำหลี 
  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง ร้ำนละลำย

เงนิวอน ท่ีน่ีมีขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง 
มามา่ วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าว กะทะ ลกูบอลซกัผ้า เคร่ืองส าอาง
ชัน้น า ETUDE, SKINFOOD และของฝากของท่ีระลกึมีให้ท่านได้เลือกซือ้มากมาย 

17.20 น.   ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ KOREAN AIR เท่ียวบนิท่ี KE653 
21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ… 

*************************************************************** 
*** รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั*** 

**พำสปอร์ตควรมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันเดนิทำง** 
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อตัราคา่บรกิาร และเงือ่นไขการเดนิทาง 
 

**กรุณำเลือกซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเล่ือนวัน และเวลำ ในกำรเดนิทำงได้  
ทัง้นีเ้พื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบนิล่ำช้ำ หรือ กำรเปล่ียนแปลงเวลำของเที่ยวบิน  

หรือ กำรเปล่ียนแปลงวันเดนิทำง กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบนิ** 

 
 
 
 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่น่ัง 

กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 1-3 วนั ท่านละ 10,000 บำท สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการ
เดินทางไมน้่อยกวา่ 21 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ  
รำคำรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนั ไป-กลบั พร้อมคณะ 
 คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบหุ้องละ 2-3 ทา่น     
 คา่พาหนะและน าเท่ียวตามรายการ                        

วันเดนิทำง รำคำทวัร์ (บำท/ท่ำน) 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

ที่น่ัง 

1-5 เมษำยน 2563 24,900 5,900 23 
6-10 พฤษภำคม 2563 24,900 5,900 23 

3-7 มิถุนำยน 2563 24,900 5,900 23 

1-5 กรกฎำคม 2563 24,900 5,900 23 

5-9 สิงหำคม 2563 24,900 5,900 23 

2-6 กันยำยน 2563 24,900 5,900 23 

7-11 ตุลำคม 2563 24,900 5,900 23 

**ผู้เดนิทำงต้องไม่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน** 
**รำคำดงักล่ำวไม่มีรำคำเดก็ / พักห้องละ 2-3 ท่ำน** 

***รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ*** 

*****หมำยเหตุ***** 
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงไฟล์ทบนิ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 5-7 วันก่อนเดนิทำง 
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 คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          
 คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 23 กก.  
 น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด    
 คา่ประกนัภยัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)                                                                     

รำคำไม่รวม 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง และคา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว    
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอ่ืนๆ 

 ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 50,000 วอน หรือ 1,600 บำท/ต่อท่ำน  
 ค่ำทปิหวัหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจในบริกำร                                                                                         
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบก ากบัภาษี )      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินกวา่สายการบินก าหนด                

กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 
 ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ไม่มีคา่ใช้จ่าย 
 ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วนัยดึมดัจ า 50%   
 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วนัยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ง
จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ า 

***โปรดท ำควำมเข้ำใจก่อนเดนิทำง*** 
* รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
* หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้   
หากลกูค้าไม่สามารถเดนิทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว                                
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 ***ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้ เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านัน้ ไม่สามารถแยกตัวออกจาก
โปรแกรมเพื่อไปท าอย่างอ่ืนได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวั
ออกจากทวัร์ตามท่ีแลนด์ก าหนด และการช าระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ี
เรียบร้อย*** 
*ทัวร์นีจ้ัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนัน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิหำก
ลูกค้ำต้องกำรขอแยกออกจำกกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตำมรำยกำรที่บริษัทก ำหนด บริษัทขอปรับท่ำนละ 300 USD* 
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก   
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง  
* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้ หากทา่นต้องซือ้บตัร
โดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและ
เวลาในการเดินทางได้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนั
เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน  (ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบิน
รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคมุ 
หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
**เม่ือออกตั๋วแล้ว หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรท ำให้เดินทำงไม่ได้ ไม่สำมำรถขอคืนค่ำตั๋วได้ เ น่ืองจำกเป็นนโยบำย
ของสำยกำรบนิ** 
**เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด** 

ขอสงวนสทิธ์ิส าหรับลกูค้าชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป 
**ถ้ำลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำตชิ ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท** 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสำยกำรบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำม
ขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำร
เดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำร
ท่องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ำบริกำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงตัง้แต่ 20 ท่ำน 
ที่ ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลี
ใต้ หรือกำรถูกปฎเิสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิง้สิน้** 
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ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการของ
บรษิทัฯ  ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของ
วนัเสาร ์ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรือ 092-405-4546 , 086-321-8269 
และทาง  Line Official : @stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัชี : 089-1113-23-4 


