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สดุอสิระกบั เวลาฟรเีดย ์  wow!! Free 4 day 
 

แพ็กเก็จน้ี ประกอบดว้ย  
 

 ต ัว๋กรุป๊เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพ-อนิชอน ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางและวนัเดนิทางได้(ไป-
กลบัพรอ้มคณะ) 

 ต ัว๋รถรบั-สง่ Airport Limousine Bus สนามบนิ-โซล-สนามบนิ รวม2เทีย่ว(สมัภาระทา่นละ 1ใบ) 

 หอ้งพกั 3คนื ระดบั 1-2ดาว หรอื เกสเฮา้ส ์ 
 หวัหนา้ทวัร ์เดนิทางพรอ้มคณะ เพือ่อํานวยความสะดวกในการเดนิทาง, โรงแรมทีพ่กั ฯลฯ 

 หวัหนา้ทวัร ์บรกิารซือ้โสม , ซือ้ยาตบั , ซือ้นํา้มนัสนเข็มแดง (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) – สนามบนิอนิชอน(อนิชอน) 

 คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (รายละเอยีดสายการ

บนิดา้นลา่งฯ) โดยมหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ รอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – โซล – โรงแรมทีพ่กั            (-/-/-) 

01.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์T’WAY (TW) เทีย่วบนิที่ TW102 (หากเดนิทาง

ดว้ยสายการบนิทเีวย ์แอร)์   
08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต้  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ มหานครโซลเมอืงหลวง โดยรถ
Airport Limousine Bus มุ่งหนา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก (หลงั 14:00น. หัวหนา้ทวัร ์ประสานเรือ่ง check-in 

เขา้พักโรงแรมทีพ่ัก) ทา่นสามารถฝากสมัภาระใหห้ัวหนา้ทวัรด์ําเนนิการแทนได ้โดยทีเ่มือ่ถงึโรงแรมทีพ่ัก
แลว้ทา่นสามารถออกทอ่งเทีย่วไดเ้ลยตามอัธยาศยั 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก(เองตามอัธยาศยั) PHIL STAY HOSTEL  / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 

http://www.philstay.kr/ 

http://www.philstay.kr/
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วนัทีส่าม อสิระฟรดีอ้ม ดว้ยเวลาสว่นตวั กบัทา่นและผองเพือ่น          (-/-/-) 

  

 
 

 
 
 

 
 

เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก(เองตามอัธยาศยั) PHIL STAY HOSTEL  / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.philstay.kr/  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระฟรดีอ้ม ดว้ยเวลาสว่นตวั กบัทา่นและผองเพือ่น          (-/-/-) 

   
 

 
 
 

 
 

 
เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก(เองตามอัธยาศยั) PHIL STAY HOSTEL  / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.philstay.kr/   

 

วนัทีห่า้ 15:00น. คณะนดัพบกนัทีล่อ้บบีข้องทีพ่กั เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางไปสนามบนิอนิชอน  – สนามบนิ

อนิชอน (โซล) – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)          (-/-/-) 

15.00น. คณะนดัพบกนัทีล่อ้บบีข้องทีพ่กั เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางไปสนามบนิอนิชอน (คณะนดัพบกนัทีล่อ้บบีข้อง

โรงแรมทีพ่กั) จากนัน้นําทา่นไปจุดขึน้รถ Airport Limousine Bus เพือ่เดนิทางไปสนามบนิอนิชอน  

 
20.25น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิทเีวย ์ T WAY (TW) เทีย่วบนิที่  TW101 (หากเดนิทางดว้ยสาย

การบนิทเีวย ์แอร)์   
00.10น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
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หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ราคาทวัรร์วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิ ทเีวยแ์อร ์,อสีตารเ์จ็ท ,เชจแูอร ์หรอืจนิแอร ์เสน้ทาง 

กรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าทีพั่กตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรมระดับ 1-2 ดาว หรอืเกสเฮา้ส ์ตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

 ตัว๋รถรับ-สง่ Airport Limousine Bus สนามบนิ-โซล-สนามบนิ รวม2เทีย่ว(สมัภาระทา่นละ 1ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 15-20 กก. ตามขอ้กําหนดของสายการบนิทีเ่ดนิทางในกรุ๊ปนัน้ๆ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายุเกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์                                

 ค่าหัวหนา้ทวัร ์เดนิทางพรอ้มคณะ เพือ่อํานวยความสะดวกในการเดนิทาง, โรงแรมทีพ่ัก ฯลฯ 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรท์า่นละ 30,000 Korea Won หรอื ประมาณ 900 บาท ต่อทา่น ตลอดทรปิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15-20 กก.) 
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
 ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ 

4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป (พืน้หลังสขีาว) แลว้จากนัน้ทางบรษัิท
ฯจะออกเอกสารในการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยทา่นสามารถยืน่ไดด้ว้ยตัวของทา่นเองและชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับ
หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออก กอ่นจะยืน่วซีา่) 

 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการแพ็กเก็จทัวรน์ี ้
 
หมายเหต ุ

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน
สถานทีจ่รงิอาจไม่เหมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในต่าง 

ประเทศ หรอืเหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้
และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่, เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3ทา่น ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

15 – 19 กนัยายน 2561 17,999฿ 6,900฿ 

17 – 21 ตลุาคม 2561 

18,999฿ 6,900฿ 
 

 

10 – 14 พฤศจกิายน 2561 
 

17 – 21 พฤศจกิายน 2561 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 
Hot Line: 086 353 8185 
Fax: 02 019 4669 (auto) 

   E-mail: info@2pmholiday.com 
Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด  ๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาติ
หรอื คนต่างดา้วทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 ระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิท ฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางตํา่กวา่ 15 ทา่น  
 กรณีลูกทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเต็มจํานวน 
 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง  
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทัง้หมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจําต๋ัวทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1-15 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ  จะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป  แต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 
ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจําต๋ัวทา่นละ 5,000 บาท และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

สงวนสทิธิส์ําหรบัผูม้จีดุประสงคห์รอืเจตนาในการทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้  
ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหล ี

อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง ปลอมแปลงเอกสาร 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง แจง้ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ 

หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้  ๆ

mailto:info@2pmholiday.com
http://www.2pmholiday.com/
http://www.facebook.com/2pmholiday

