
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

3 – 7 มนีาคม 61 19,991 5,500 CX 20 

5 – 9 มนีาคม 61 19,991 5,500 CX 20 

19 – 23 มนีาคม 61 19,991 5,500 CX 20 

 
 

ฮอ่งกง…เกาหล ี 5 วนั 3 คนื 
ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงั วดัแชกงหมวิ / นมสัการเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า 

ยอ้นวยัเด็ก กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เพลดิเพลนิกบัสวนสนกุชือ่ดงั “เอเวอรแ์ลนด”์ 

ชอ้ปป้ิงจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม ท ัง้ฮอ่งกงและเกาหล ี
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เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ CX พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ไฟลทข์าไป  CX616  BKK  HKG 06.30-10.15  

ไฟลทข์ากลบั  CX617  HKG  BKK 21.35-23.40 / CX709 HKG  BKK  22.00-23.55 

   

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– ชอ้ป

ป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิ 

03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคาน์เตอร ์M สายการ

บนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

06.30 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX616 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.15 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung 

Hom)หรอืวดัเจา้แม่กวนอมิยมืเงนิ เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตว์แห่งความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung 

Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แก่ของฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบ

ทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจนี

เพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอ

พร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 

3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเรา

ประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมชีาวฮ่องกงและ

นักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปี

เพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กนั โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไป

เอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบัตรตามฐานะ

และศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกัน ถา้ประสพ

ความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมาท าบญุทีน่ีใ่นโอกาสหนา้ 

 จากนัน้น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยูท่ี่

ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึน้ชือ่ลือชาใน

เรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้น

เจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่า

ในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมกีารก่อจลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบที่ชือ่ว่า

ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบ

ทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของ

ท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วง

จุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้ง

ตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และ

วัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง 

เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ  น าท่านเยี่ยมชม 

โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮ

วงจุย้    จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที่ ยา่นจมิ

ซาจุ่ย ซึง่ถือไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis 

Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, 

Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  *อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ป

ป้ิง  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์

00.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่CX412 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เกาหลใีตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ สไตลเ์กาหล ี(คมิบฟั+นมกลว้ย) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอนิ ที่ตั ้งของ สวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท์ ให ้

ท่านไดส้นุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาท ิเฮอลเิคน ที

เอ็กซเ์พลส ( รถไฟรางไม ้)  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การต์ูน 4 มติ ิบา้นหมนุ บา้นผสีงิ และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยัง

สามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะไดพ้บกับไล

เกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสงิโตและแม่เสอื ) เสือ

ขาว สงิโตเจา้ป่า หมแีสนรู ้และสตัวน์านาชนดิๆ และในโซนสวน

ดอกไม ้ท่านจะไดพ้บกับดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีัน

เต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน 

เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม-เดอืนกนัยายน เป็นสวน

ดอกลลิลี,่เดอืนตุลาคม-เดอืนพฤศจกิายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ) อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครือ่งเล่นตามอัธยาศัย 

หรอืจะเลอืกชมสวนสตัว ์สวนดอกไม ้จนถงึเวลานัดหมาย *อสิระอาหารกลางวันเพือ่ไมร่บกวนเวลาสนุกสนาน

ของทา่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 

  น าทา่นสู ่Cosmetic (ศนูยเ์ครือ่งส าอางค)์ ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใส

ของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชส าอางค์ชือ่ดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, 

MISSHA และอืน่ ๆ อกีมากมาย เลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (Shabu Shabu) เมนชูาบชูาบ ูสกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ONE MOUNT SNOW PARK – ท าคมิบพั+ใส่ชุดฮนับก – สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 – ช้อป

ป้ิงดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – ยา่นดงัสดุฮติ“เมยีงดง”  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ONE MOUNT SNOW PARK  แหล่งท่องเที่ยวถูกใจคน

ทุกวัยใกลก้รุงโซล สกโีดม ลานสกใีนร่มทีก่วา้งใหญ่ ส าหรับท่านที่

ชอบสมัผัสความหนาวเย็น โดยทีน่ี่ไดถ้กูเนรมติใหก้ลายเป็นธมีพารค์

ที่เต็มไปดว้ยกจิกรรมสุดสนุกมากมาย ทัง้ลานหมิะ สวนน ้า ฟิตเนส 

กอลฟ์คลับ ชอ้ปป้ิงมอลล ์เป็นตน้ บนพืน้ทีก่วา่ 161,602 ตารางเมตร 

อีกทัง้ส ิง่พิเศษอีกอย่างก็คือการตกแต่งภายในธีมพาร์คแห่งนี้ที่ดู

คลา้ยกบัโลกของเทพนยิายท าใหท้ีน่ีก่ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ (ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่แตล่ะ

ชนดิ สามารถสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ไดค้ะ) หากท่านใดทีไ่มต่อ้งการเขา้ One Mount Snow 

Park ท่านสามารถชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย มหีลากหลายแบรนดใ์หท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม อสิระจนถงึเวลานัด

หมาย.  น าทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการ

น าขา้วสุก และส่วนผสมอืน่ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ แลว้แต่

วัตถดุบิทีท่่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี า ชาวเกาหลนียิม

รับประทานคมิบับระหว่างการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็น

อาหารกลางวันเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจากนี้คมิบับยังเป็น

อาหารน ากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละต่างประเทศ เชญิท่านสวมชุดฮนั

บก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 

4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทับใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทาง

บา้น 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Kalbi) เมนูหมูยา่งเกาหล ีตน้ต ารับอาหารเลื่องชือ่ของ

ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมูยา่งทีผ่่านการหมักจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลังด ีแลว้ตัดช ิน้พอค า 

รับประทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี

เม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้น 

 น าท่านสู ่ สวนลอยฟ้า “Seoullo 7017″ หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่ 

ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใตท้ี ่เก ิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพและ

ปรับสะพานที่ทรุดโทรมใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล(Seoul Station)ปัจุบันได ้

กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในอดีตเคยเป็นถนนที่เ ป็นสะพาน

ขา้มแยก สรา้งขึ้นตั ้งแต่ปี 1970 จนกระทั่งปี 2017 ไดม้ีการตรวจสอบและพบว่ามีการเสื่อมสภาพ 

ไม่ปลอดภัย ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านเป็นถนนไดอ้ ีก ส่วนเลข 7017 ที่น าเลข 70 จากเลขสองตัว

ทา้ยของปีที่สรา้งและ 17 จากเลขสองตัวทา้ยของปีที่ปิดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้ ซึง่

สะพานนี ้จะเ ป็นพื ้นที ่ส ีเข ียว  (Seoul’s Botanical Skyline Park) ม ีขนาดกวา้ง  10.3 เมตร ยาว 

1.24 กิโลเมตร ประดับดว้ยตน้ไม ้6,645 ชนิด กว่า 24,085 ตน้ และดอกไมก้ว่า 200 สายพันธุ์ ซ ึง่

เป็นพืชชนิดที่พบในเกาหลีใตท้ั ้งหมด ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์กลางในการท า

ก ิจกรรมและจัดเทศกาลนิทรรศการต่างๆ อีกทั ้งม ีใหบ้ร ิการ Wifi และช่วงค ่าบนสะพานจะเปิดไฟ 

สีสันตระการตา สรา้งบรรยากาศโรแมนต ิคอีกแบบหนึ่ง  นอกจากนี้ยังม ี รา้นกาแฟ หอคอยชมว ิว 

และพื้นที่ส าหรับใหเ้ด็กๆ ไดว้ ิ่งเล่น อีกดว้ย 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE มสีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้

อาท ิLOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรอืเครือ่งส าอาง ผสมโสมคณุภาพด ี

 น าท่านเดนิทางสู่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) คลองส าคัญใจกลางกรุงโซล มาตัง้แต่สมัย

โบราณตัง้แต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กโิลเมตร เดมิทคีลองแห่งนี้

เป็นเพียงคลองน ้าเน่า ต่อมารัฐบาลไดทุ้่มเงนิมหาศาลเพื่อมาฟ้ืนฟูใหท้ันสมัย ปัจจุบันคลองแห่งนี้มนี ้าที่ใส

สะอาด มนี ้าพุ น ้าตก และไฟประดับตกแต่งอยา่งสวยงาม สามารถลงไปเดนิเล่นเตะน ้าในคลองได ้โครงการนี้

สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2005 และกลายเป็นจดุทอ่งเทีย่วส าหรับการเดนิเลน่พักผ่อน มกัจะพบเด็กผูใ้หญ ่วัยรุย่หน่มสา

วจงูมอืกนัมาโรแมนตกิใหเ้ห็นบอ่ยๆ และบางครัง้ก็ยงัใชเ้ป็นทีจ่ัดงานฉลองพเิศษตา่งๆ อกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พุลโกก ิ(Bulgogi) 불고기 อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกัน 

สว่นผสมจะม ีเชน่ เนื้อวัว (หรอืเนื้อหม)ู น ้าลูกแพหรอืน ้าตาล ซอสถั่วเหลอืง กระเทยีมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า 

น ้ามันงา วธิีท าคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิน้บางๆ แลว้หมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้ มีน ้ าขลุกขลิก 

รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้มเครือ่งเคยีงและซปุรอ้นๆ 

 น าทา่นสูท่ีช่อ้ปป้ิงยอดฮติตดิใจทกุวัย ตลาดเมยีงดง (Myeong-dong) อสิระชอ้ปป้ิง แหลง่รวบรวมความฮปิ

และเทรนใหม่ๆ ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน หา้งบูติกหลากยี่หอ้ตัง้แต่แบรนด์เนม

ต่างชาติถึงเกาหลี รา้นเสื้อผา้มีสไตล์หอ้งเล็กๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นท าผม รา้น

เครือ่งประดับ รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขนม ฯลฯ 

 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ N  SEOUL TOWER – ศูนยน์ า้มนัสน – วดัโชเกชา – ฮุนไดพรเีมีย่มเอาทเ์ลต – ตลาดทงแดมุน – ★ 

DDP PLAZA (ชมดอกกหุลาบตดิไฟLED) ★ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรปูคู่หอคอย N SEOUL TOWER (นมัซานทาวเวอร)์ กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ด

ในโลกสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรงุโซลและชาน

เมอืงแบบรอบทศิ 360 องศา  ตามความเชือ่ของหนุ่มสาวชาวเกาหลวี่าการล๊อกแมกุ่ญแจคู่รักทีภ่เูขานัมซาน 

เพือ่จะท าใหค้วามรักของตนกับคู่รักนัน้ยั่งยนื (ราคาทัวรไ์มร่วมค่าลฟิทข์ึน้ชมววิรอบกรุงโซลประมาณ 15,000 
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วอน) น าท่านเดนิทางสู ่น า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลนียิมรับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้ง

ไขมนัในเสน้เลอืด ป้องกนัไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด โรคหัวใจ โรคภมูแิพ ้

 น าท่านขอพร วดัโชเกซา สรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพยีงแห่งเดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวง และในปี 

1936 ไดก้ลายเป็นวัดศูนยก์ลางพุทธศาสนานกิายโซเก นกิายทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหล ีภายในศาลาจะเป็นทีต่ัง้

ขององคพ์ระประธาน และพระพุทธรูปนอ้ยใหญ่ ภายในวัดยังมตีน้สนทีน่ ามาจากเมอืงจนี ซึง่มอีายุกว่า 500 ปี 

ใกล ้ๆ กบัวัด มรีา้นสงัฆภณัฑม์ากมายตัง้อยู ่

 น าท่านเดนิทางสู ่ฮุนไดพรเีมีย่มเอาทเ์ลต (Hyundai Outlet) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถูก

มากกวา่ 50 รา้นคา้ อสิระเลอืกซือ้ของเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Jim Dak) เมนูจมิดกั  ไกตุ่๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ที่

เหนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน ตลาดที่เปิด 24 ชม.ตลาดสนิคา้ส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชยี 

สนิคา้ขึน้ชือ่ที่นี่ คือ เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย ซึง่น าสมัยเปลี่ยนไป ในแต่ละฤดู และเครือ่งส าอาง เช่น Etude 

,Skin Food,Face Shop ซึง่เป็นตลาดขายสง่ทีโ่ดง่ดังมากในเกาหล ีจะมรีา้นคา้ทตีัง้อยูใ่นตกึ เชน่ ตกึดตูา้ ตกึมิ

ลโิอเล่ ตกึเฮลโลเอเอ็มพีเอ็ม  จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังถนนไปชมการจัดแสดง LED ROSE GARDEN ดอก

กุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ที่ Dondaemun Design Plaza หรอื DDP เป็นกลุ่ม

อาคารรปูทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตัง้อยูก่ลางศนูยร์วมแฟชัน่ของเมอืงดงแดมนุ โดยเป็นพืน้ทีจั่ดนทิรรศการ

ระดับโลกมากมาย มทีัง้หอ้งประชมุ พืน้ทีใ่นสว่นของการจัดงานแสดงแสดงโชวส์นิคา้ต่าง ๆและยังเป็นสถานที่

ส าคัญส าหรับการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และถา้หากใครเคยดูซรียีเ์กาหลียอดฮติอย่าง You 

Who came From the star (ยยัตัวรา้ยกบันายตา่งดาว) คงจะพอคุน้ตากบัสถานทีแ่หง่นี ้เพราะเขาไดม้าถา่ยท า

ฉากใน ซรียีใ์นทีแ่ห่งนี้กันหลายฉากมาก หรอืจะเป็นเพลง Come Back Home ของศลิปินเกาหล ีวง 2NE1 ก็

มาถา่ยท า MV ทีแ่หง่นีเ้ชน่กนั อสิระถา่ยรปูและเดนิเลน่ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ไกตุ่น๋โสม) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ฮ็อกเกนามู – ศูนยโ์สม – อเมทิส – ช้อปป้ิงฮงอกิ – รา้นละลายเงนิวอน – สนามบินอนิชอน – 

กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ฟังสรรพคุณ “ ฮ็อกเกตนามู” ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและ

ระดับสงูเหนือน ้าทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี.้..ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย

ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง   น าทา่นรูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวล

สมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศที่มกีารผลติโสมเกาหลทีี่มคีุณภาพเป็นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์

นานัปการเชน่ เสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

ฯลฯ น าทา่นชมโรงงานเจยีระไนพลอย แอมมาทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่งพลอยแหง่สขุภาพและ

น าโชค 

 น า ท่ า น สู่  HONGDAE SHOPPING STREET (ย่ า น ฮ งแ ด )   แ ถ ว

มหาวทิยาลัยฮงอกิ ยา่นนี้เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสตุฮติทัง้

คนเกาหลีเองหรือชาวต่างชาติ ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องส าอางค ์

ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิ รองเทา้ เสือ้ผา้ กระเป๋าและอืน่ๆอกีมากมาย แวะถ่ายรูป 

ฮลัโหล คติตี ้คาเฟ่ Hello Kitty Cafe (ดา้นนอก) รา้นกาแฟสดุน่ารักตัง้อยูใ่น

ยา่นฮงแด เป็นคาเฟ่ทีไ่ดรั้บความนยิมจากสาวกคนรักคติตีแ้ละนักถา่ยภาพ ภายในรา้นตกแต่งดว้ยคติตีท้ัง้หมด 

แมก้ระทั่ง เคก้ คกุกี ้วาฟเฟิล และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ไมว่า่จะเป็น ถว้ย จาน ชาม เอาเป็นวา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

ในรา้นจะตอ้งมคีติตีส้ชีมพูน่ารักตัวนี้อยูด่ว้ยแมแ้ต่ในหอ้งน ้าก็ยังไมเ่วน้ อสิระใหท้่านไดล้องชมิกาแฟหรอืขนม

ภายในรา้นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย. 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูขา้วย าเกาหล)ี 
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 ก่อนอ าลาเกาหลี แวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืที ่ศูนยร์วมของพืน้เมอืง (ละลายเงนิวอน)  สาหร่าย ขนม

ต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก กระดูกมา้เจจูโด ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม 

ชาโสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี ตุ๊กตา 

Ddung  เป็นตน้ สมควรแกเ่วลา พาทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

15.05 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่CX 411 

18.15 น. ถงึ สนามบนิเชคแลปกอ้ก ฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

22.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่CX617/CX709  

23.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ............. 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ โปรดเชค็) 

 ชา่งภาพ มชีา่งภาพมาถา่ยรูปและเป็นผูช้ว่ยหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดเ์พือ่การบรกิารตามรา้นอาหาร สถานทีท่อ่งเทีย่ว วนัสดุทา้ยชา่งภาพจะ

น าภาพมาเสนอใหล้กูคา้ชว่ยซือ้ เพราะชา่งภาพมาแบบอาสาสมัครเพือ่หารายไดเ้ลีย้งชพี ไมเ่ป็นการบงัคบั 

 ราคานีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัคณะนักเรยีนประถมถงึปรญิญาตร ีขายตรง โทรคยุ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั 

 ราคาพเิศษ...เพือ่นกัเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยสุจรติ ไม่ประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พื่อไปท างาน หรอืเพือ่การอืน่ใดอัน

มใิชก่ารทอ่งเทีย่ว  หรอื ลูกคา้ไม่สามารถร่วมทัวรท์กุวัน หรอืลกูคา้เป็นชาวมุสลมิทัง้คณะ (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้เพือ่ทางผูจั้ดจะได ้

คดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม)  ลูกคา้ทีต่อ้งใชร้ถเข็น หรอื มโีรคประจ าตัวบางอย่าง หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นักบวช (ตอ้ง

แจง้เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน)  ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรท์ีเ่กาหล ีขอคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเองท่านละ 

200-300USD ตอ่ทา่น 

 

 หากลกูคา้เป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามทีโ่ปรแกรมก าหนด  ลูกคา้กรุณาเตรยีมอาหารของ

ทา่นมาเพิม่เตมิทีม่ ือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งวตัถุดบิ โดยสว่นมากจะจดัใหเ้ป็น ไขด่าว ขา้ว

ผดั ผดัผกั และมาม่าเทา่น ัน้ หากลูกคา้มคีวามประสงคท์านอาหารนอกเหนอืจากทีท่างรา้นจดัใหต้อ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิ

ดว้ยตวัเอง 

 

ขอ้แนะน า  

 หากทา่นมปัีญหาเรือ่งอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ัดทราบลว่งหนา้ 

 หา้มน าผลไมแ้ละเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศเกาหลใีต ้หากพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

 เตรยีมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมทีพั่กในเกาหลไีม่มบีรกิรชว่ย (แนะน า ตลอดทรปิจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึน้ลงหอ้ง

ดว้ยตัวทา่นเอง เพือ่ป้องกันหลายกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ได)้  ควรจัดสมัภาระใหม้นี ้าหนักไม่เกนิ 10-15 กก. ตอ่ชิน้  สายการบนิจ ากัด
น ้าหนักเพยีงทา่นละ 20 กก. และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กีทา่นละ 1 ชิน้ 7 กก. (ไมร่วมกระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

 ทรัพย์สนิมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงนิ อัญมณี  อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีโีอ เอกสารที่

แลกเปลีย่นเป็นเงนิได ้ เอกสารทางธรุกจิ หนังสอืเดนิทาง เก็บตดิตวัเสมอ 
 สนามบนิสวุรรณภมู ิ “ ไมม่กีารประกาศเรยีกลกูคา้ขึน้เครือ่ง ”  กรุณารอทีป่ระตขูึน้เครือ่งอยา่งนอ้ย 30 นาท ีกอ่นเวลาเครือ่งออก 

 น าเสือ้แจ็คแก็ตตดิตัวขึน้เครือ่งดว้ย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพือ่การพักผ่อนทีอ่บอุน่  (ส าหรับ มอืใหม่ หรอื คนกลัววันแรกๆ 

จะ jetlag หรอือาการเมาเวลาจากการเปลีย่นโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนใหม้ากทีส่ดุ หรอื ทานยาแกเ้มา เพราะมมีฤีทธิท์ า

ใหน้อนหลบั ไมด่ืม่สรุาหรอืของมนึเมา และดืม่น ้ามากๆ) 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุท ีน่ ัง่ ซือ้แบบใชว้ธิ ีRANDOM คอืสุม่เลอืกทีโ่ดยระบบสายการบนิ * 
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สายการบนิ  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request 
ใหไ้ดเ้ท่านัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มรีะบบ คนืเงนิบางสว่น  หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลี จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเ จา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงทีป่ระเทศเกาหล ีทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบ
ค่าปรับทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ีทีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ  
ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมอีายเุหลอื ณ วันเดนิทาง มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และ

หนังสอืเดนิทางเหลอืหนา้กระดาษเพยีงพอใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนไดป้ระทับตรา หนังสอืเดนิทางอยู่ในสภาพทีด่ ี(ไม่ช ารุด) พรอ้มเดนิทาง !  
การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ   

เดนิทางข ัน้ต า่ปกต ิ 20  ทา่นผูใ้หญ ่(ทีน่ ัง่จ ากดั จองและจา่ยกอ่นไดส้ทิธกิอ่น จองหลงั อาจตอ้งเพิม่คา่ต ัว๋) หากต า่กวา่ก าหนด
และ  ผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตาม

ความประสงค ์

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ  
คดิอตัรา ณ วนัที ่ 01/11/17** 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางบนิ
ของสายการบนิ 

 

ในกรณีทไีมใ่ชต้ ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์หรอื ซือ้จอยต ัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ โปรดโทรเช็ค 
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

(หากทีน่ ัง่ในวนัทีต่อ้งการ “ วา่งและยนืยนั “ ) 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไมม่เีตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 
ทารก หมายถงึ ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากวา่ 24 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทางไปและวนัเดนิทางกลบั กรุณาตดิตอ่เพือ่ขอราคาพเิศษ เด็ก

ทารกสามารถเดนิทางโดยน่ังบนหนา้ตักของผูใ้หญ่ โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ่งคนตอ่ผูใ้หญ่สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเข็นเด็ก 

หรอืทีน่ั่งส าหรับเด็กขึน้บนเครือ่งบนิ จ านวนเด็กทารกตอ่เทีย่วบนิถูกจ ากัดไวเ้พื่อความปลอดภัย และสายการบนิสามารถปฏเิสธการน าเด็ก
ทารกเดนิทางไปกบัทา่น  สว่นผูจั้ด เราค านงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มปีัญหาดา้นสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจั้ดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบนิและผูใ้หบ้รกิาร  
เพราะอาจไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยเหลอืตา่งๆ ขึน้เครือ่งบนิได ้ เขน่น ้ายา เข็มฉดียา เครือ่งใชแ้บตเตอรี ่หรอื เครือ่งหายใจ  

สตรมีคีรรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจั้ดกอ่นซือ้ทัวร ์ เพือ่เชค็กบัทางสายการบนิและผูใ้หบ้รกิาร  โดยทัว่ไป 
- อายุครรภไ์ม่ถงึ 27 สปัดาห ์: ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบนิ เมือ่ท าการเช็คอนิเพือ่แสดง

ความยนิยอมไมท่ าการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่สายการบนิ 

- อายุครรภใ์นชว่งสัปดาห์ที ่28 สัปดาห์ ถงึ 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยืนยันสัปดาหท์ีต่ัง้ครรภ์และก ากับวันทีไ่ม่เกนิสามสบิ 
(30) วนันับจากเทีย่วบนิขาออกทีก่ าหนดหรอืเทีย่วบนิขาเขา้ทีก่ าหนด และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผดิชอบของ

สายการบนิ  เมือ่ท าการเชค็อนิเพือ่แสดงความยนิยอมไมท่ าการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่สายการบนิ 

- อายคุรรภต์ัง้แตส่ปัดาหท์ี ่35 ขึน้ไป: สายการบนิปฏเิสธการใหบ้รกิาร 

 
เง ือ่นไข 

 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะเปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง  เคาน์เตอร ์จะปิดใหบ้รกิารกอ่นเวลาออกเดนิทาง (90) นาท ี 

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนนิการใหเ้รยีบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบไุว ้ทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใดๆ  สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
เดนิทาง โดยไมม่กีารคนืเงนิคา่ โดยสารทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้  

 ไมแ่สดงตนหรอืยนืยันความเป็นตวัทา่นตอ่พนักงานของสายการบนิ 

 ไมอ่าจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง (เอกสารการเดนิทางทีช่ ารุดไม่สมบรูณ์จัดวา่เป็นเอกสารทีไ่มถ่กูตอ้ง)  

ส าหรับทา่นตอ้งมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซีา่) ซึง่จ าเป็นตอ่การเดนิทางไปยังสถานทีต่า่งๆ   หรอื  เอกสารการ
เจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 

 กระท าการประทุษรา้ยแกพ่นักงานของสายการบนิ หรอืกอ่ใหเ้กดิความวุน่วาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ หรอืดูหมิน่ เหยยีดหยาม

พนักงานของสายการบนิไมว่า่โดยการกระท าหรอืโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรอืหน่วยงานอืน่ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางหรอืขึน้เครือ่งบนิ 

 หากสายการบนิเห็นควรวา่ไม่สมควรแกก่ารเดนิทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรอืมลีักษณะอาการทีเ่ป็นอันตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรอื  หากสายการบนิเห็นควรวา่ไมเ่หมาะสมในการเดนิทางโดยเหตผุลทางการแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์อง
ทา่นอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพแกผู่โ้ดยสารอืน่ 

 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการ โดยจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์จรงิ  

เช่น ภูมิอากาศ รถติด รา้นอาหารปิด หรือเหตุผลอื่นๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรโดย
สมเหตสุมผล 

 
อตัราคา่บรกิารรวม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไปกลบัแบบหมูค่ณะ (ตามวนัเวลาทีร่ะบใุนตัว๋เครือ่งบนิ) 

 คา่ทีพั่ก (หอ้งละ  2-3  ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 บตัรเขา้ชมสถานที ่

 คา่รถน าเทีย่ว 
 คา่ผูน้ าทวัรห์รอืไกดจ์ากเกาหล ีอ านวยความสะดวก  
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 คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. (ไม่เกนิท่านละ 1ชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 5-7 กก. ตามขนาดทีก่ าหนดของสายการ

บนิ)  คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. (ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่น โดยยดึนโยบายสายการบนิเป็นหลกั) (ไม่เกนิทา่นละ 1 
ชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 7 กก. ตามขนาดทีก่ าหนดของสายการบนิ)  

 ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรม ์(ขัน้ต า่วงเงนิประกัน 1 ลา้นบาท คา่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุต า่กวา่ 1 ปี หรอื อายุ
เกนิ 75 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองการเจ็บป่วยทกุกรณี โรคประจ าตวัหรอืการถกูฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ยร่างกาย) 

 

โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยังไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยู่ในระดับเดยีวกัน ปกตผิู ้
จัดจะแจง้ใหท้ราบกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 5-7 วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง รูปแบบหอ้งพักของโรงแรมจะ
แตกต่างกัน และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกัน หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ  3 ท่าน  
(Triple Room หรอื  Family Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน บางเมอืงหอ้งจะเป็นแบบพื้นเมอืง (Ondol) บางเมอืง หอ้งมขีนาดกะทัดรัด 

ไม่มอีา่งอาบน ้า บางเมอืง หอ้งกวา้ง มสี ิง่อ านวยความสะดวกครบ ชว่งการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair, Convention) เป็นผลให ้
ราคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม ผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการจัดทีพั่กนอกเมอืงตามความเหมาะสม 

 

เมนูอาหาร  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสถานการณ์  เชน่ เวลาออกหรอืเวลาถงึของเทีย่วบนิแตล่ะสายการบนิ  
การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของรา้นอาหาร  หรอืดว้ยสาเหตตุา่งๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง   

 
ราคาคา่บรกิารไมร่วม :  

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี   

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์า่นละ 1,500 บาท หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× คา่สมัภาระทีเ่กนิชิน้หรอืน ้าหนักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกตไิมเ่กนิทา่นละ 15 กก. / 1 ชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 5-7 กก. ตามขนาด

ทีก่ าหนดของสายการบนิ)  
× คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้วหรอืตา่งชาต ิ  

× คา่ภาษีการบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%    
 

เนื่องจากการเดนิทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสีย่ง และความรับผดิชอบของทางสายการบนิทีม่ตีอ่ผูโ้ดยสารนัน้มจี ากัด ดังนัน้จงึแนะน าใหซ้ือ้

ประกันภัยการเดนิทางเพิม่เตมิ ซึง่มคีวามคุม้ครองการเปลีย่นแปลงแผนการเดนิทางและยกเลกิการเดนิทาง ลา่ชา้ เสยีหายและสญูหายอัน
เกดิกับกระเป๋าเดนิทางและสิง่ของอืน่ และซือ้ประกันสขุภาพเพิม่เตมิ โดยจะซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิจากบรษัิทประกันภัยทีท่า่นรูจั้ก ซึง่

ไมจ่ าเป็นวา่ตอ้งเป็นบรษัิทเดยีวกันกับประกนัภัยทีท่างผูจ้ัดจัดให ้เพือ่ความมั่นใจไดว้า่หากเกดิเหตเุจ็บป่วยจะมคีวามสามารถในการจา่ยคา่
รักษาได ้เนือ่งจากหากเกดิเหตดุงักลา่วขึน้ในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศเกาหลใีต ้จะมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูมาก  

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอื

การเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่

นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)   

โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

เง ือ่นไขในการจอง :  ขอเก็บเต็มจ านวน ตอ่ทา่นเพราะเป็นราคาพเิศษนะคะ ** ตอ้งด าเนินการโอนเงนิทันท ีนับจากทีท่ าการจอง
และไดรั้บการยนืยันทางวาจา ใบเรยีกเก็บเงนิจะสง่ตามหลัง หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่ การช าระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

**** เมือ่ตกลงช าระเงนิมาแลว้ ทางผูจ้ดัจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ **** 
 

การส ารองทีน่ ัง่และการใสช่ือ่ในระบบส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาของหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีช่ัดเจน หรอื สง่รายละะ
รายละเอยีดทีส่ายการบนิตอ้งการ (ภาษาอังกฤษ) เชน่ ค าน าหนา้ชือ่ ชือ่และนามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ เลขทีพ่าสปรอต วันหมดอายุ ( โดย

เซ็นตช์ือ่และเขยีนยนืยันรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษรใหท้างผูจั้ด) หากไมม่กีารสง่ขอ้มูลทัง้หมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อกัษร

ใหท้างผูจั้ด และเกดิการออกชือ่นามสกุลในตั๋วหรอืบัตรโดยสารผดิพลาด อาจมผีลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ้่ายใหม่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ทัง้หมด และสายการบนิไมม่รีะบบเสยีคา่ใชจ้่ายเพือ่แกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ชือ่ / ชือ่ / นามสกลุ หรอื การเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

 
ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์มส่ามารถออกเดนิทางได ้ เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกะทันหัน ทางสายการ

บนิเรยีกทีน่ั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจั้ดจะพยายามหาโปรแกรมอืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ขอให ้
ลกูคา้ตระหนักดวีา่เหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุดุวสิยัและเชือ่มั่นวา่ผูจั้ดไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถ  โดยลกูคา้จะไม่ยกเหตขุอ้นี้

มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กับผูจ้ัด  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื ทางผูจ้ัดยนิดคีนืเงนิ  การคนืเงนิทกุกรณี  ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีท่ าการของผูจั้ดอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ  และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  
 

การยกเลกิการจอง การยกเลกิการจองนัน้ จะยดึเงนิเต็มจ านวน (การเดนิทางทีต่อ้งซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไขกบัทางสายการบนิ  

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  รวมท ัง้การการนัตคีา่หอ้งพกั การการนัตแีพ็กเกตททวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า
หรอืคา่บรกิารท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดใด) 
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ขอ้มูลส าหรบัผูเ้ดนิทาง    
1. คนไทยถอืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย ไมต่อ้งยืน่ขอวซีา่กอ่นออกเดนิทาง  

2. เตรยีมหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง (ตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืง   เนือ่งจากเคาเตอรส์ายการบนิหรอืดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
3. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  กรุณาเตรยีมเอกสารคอื  (1) พาสปอรต์ (2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว (3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่(4) ส าเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี (5)รูปถา่ยส ี2 นิว้ทา่นละ1รูป   
ผูจ้ดัจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าใหท้า่น โดยทา่นจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้วผูเ้ป็นเจา้ของหนงัสอื

เดนิทางจะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซี่า) สทิธ ิก์ารออกวซีา่ข ึน้อยูก่บัสถานทตูเทา่น ัน้ 

4. ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช ้

ในการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีม่ไิดส้ง่หนา้ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (พรอ้มทัง้หนา้เปลีย่นชือ่นามสกลุ ถา้ม)ี ใหก้บัทางผูจั้ด  

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัเรา 

จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรท์ุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์
เพียงเพื่อการใชต้ั๋วเครื่องบนิและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบรษิทัจะคดิค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพื่อทางผูจั้ดจะไดค้ดิค่าบรกิารที่

เหมาะสม) หมายเหต ุหากการไปพบเพื่อนหรอืญาตหิรอืไปตดิตอ่ธุรกจิหรอืทอ่งเทีย่วอสิระ ท าหลังจากทีร่ายการเสร็จสิน้ในแตล่ะวันแลว้ 
ไมเ่ป็นเหตทุีท่างผูจ้ัด จะตดัการใหบ้รกิารทา่นแตอ่ยา่งใด  

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไม่ขายใหแ้กท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น หรอื มโีรคประจ าตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่าก 

หรอื มเีด็กอายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเรา

ค านงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   
 

ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปท างาน  
หรอืเพือ่การอืน่ใดอนัมใิชก่ารทอ่งเทีย่ว และหากพบวา่ตัง้ใจจะลกัลอบ เราจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่กาหลทีราบ 

 
การเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในทกุการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง  ดังนี ้รายการทอ่งเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรมทีพั่ก รถทัวรใ์น

แตล่ะวนัทีไ่ดจ้ัดเตรยีมไว ้(ทัง้ชว่งน าเสนอ ชว่งสรุป และชว่งเดนิทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง  โดยพยายามที่

จะตามรายการสรุปใหต้รงมากทีส่ดุ หรอืในระดบั หรอืในคณุภาพทีใ่กลก้นัมากทีส่ดุ 
 

ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกับชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อบุัตเิหตุต่างๆ  สญูหายใน
ทรัพยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฎวิตั ิ และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

 

กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
(ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเหตผุลทางดา้น
ความปลอดภัยเป็นตน้  โดยจะปฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้จ ากัดความรับผดิชอบของแตล่ะสายการบนิ) บรษัิทขนสง่ รถโดยสาร เรอืบรกิาร 

หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิารที่จะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาหรือยกเลกิรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทัง้หมด ผูเ้ดนิทางไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้ 
ขอใหท้ราบวา่ ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิ  

 
มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธ ิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่น ัน้ 
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ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนตา่งๆ เชน่ ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

ไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ เป็นตน้ 
 

ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจ้ัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู่ หรือเดนิ

ทางผ่าน  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอืน่ๆ หรอืทรัพยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่
(ตัวแทน) หรอืไม่ปฏบิัตติามค าชีแ้จงของเจา้หนา้ที ่(ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามทีเ่ห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติ

ดงักลา่วด าเนนิตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยับยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 

การชอ้ปป้ิงการเลอืกซือ้ของนักทอ่งเทีย่ว เป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ทีค่นไทยชืน่ชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยังสถานทีต่่างๆ โดยการเลอืกซือ้ของทุกอย่างเป็นเรือ่งการตัดสนิใจ

สว่นตวัเสมอ และทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุการซือ้ของทา่น 

กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรับในความเสีย่งของกระเป๋าทกุใบของตัวเอง (ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกันเพิม่ เกีย่วกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสาย
การบนิมกี าหนดการจ ากัดความรับผดิชอบตอ่สมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ อบุัตเิหต ุทีเ่กดิจากกรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  ซึง่ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกตทิุกฝ่าย เชน่ คนขับรถ  มัคคเุทศก ์หรอื หัวหนา้ทัวร์  ถงึแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวัง
เรือ่งสมัภาระกระเป๋าเดนิทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนีท้กุประการ 

และในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของผูจ้ดัเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 

 

 


