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โดยสายกา 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 
2100 คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์F ประตูทางเขา้ 3 BUSINESS AIR 

(8B) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก                            (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการ
เดินทาง) 

วนัท่ีสอง    อินชอน – Paju Lotte Premium Outlets – English Village - เกาะนามิ  – ซูวอน      (-/L/D) 
0010   ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่ 8B 868 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
0730 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย)  Paju Lotte Premium Outlets ถอืเป็น outlet mall ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีใน
ปจัจุบนั ภายในมรีา้นคา้มากกว่า 200 รา้น ตัง้แต่แบรนดเ์นมหร ูPaul Smith, 
Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม 
Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ น าท่านเขา้ชม English 
Village เป็นสถานทีจ่ าลองบรรยากาศเหมอืนอยู่ในประเทศองักฤษไม่ว่าจะเป็น
อาคาร รา้นอาหารและสถาปตัยกรรมอื่นๆ ภายในหมู่บา้นนีจรงิ  ๆสรา้งขึน้เพื่อใช้
ส าหรบัเป็นค่ายฝึกภาษาองักฤษใหก้บัผูท้ีส่นใจ ปจัจุบนัไดเ้ปิดเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้มาถ่ายภาพและสมัผสับรรยากาศสไตลอ์งักฤษ อกีทัง้ยงั
เป็นสถานทีถ่่านท าละครและรายการโทรทศัน์ดว้ย ละครหนึ่งในนัน้คอืเรื่อง F4 ฉบบัเกาหล ี
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เท่ียง     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิาร ชาบู ชาบู (สกุีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผกัสดนานาชนิด
เสริฟ์พรอ้มน ้าซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน                  ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคยีง
หลากชนิด) 

บ่าย          จากนัน้น าท่านลงเรอื   ขา้มสู ่เกาะนามิ โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี…ชมววิทวิทศัน์ ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานที ่ 
                ถ่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ   
                สดุแสนโรแมนตคิเปรยีบประหนึ่งดุจท่านเป็นพระ-นางในละครเลยทเีดยีวหรอืจะเลอืกขีจ่กัรยาน                 
ค า่   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  (บรกิาร ทคัคาลบี  หรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของเมอืงชุนชอน               

โดยน าไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน ผดักระหล ่า  ตน้กระเทยีมตกหรอืขา้วป ัน้และซอสมาผดัรวมกนับนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุก
อย่างใหเ้ขา้ที ่รบัประทานกบัผดักาดเกาหลแีละเครื่องเคยีงเมื่อทานใกลห้มดจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกนั
เป็นทคัคาลบโีพกมึทีแ่สนอร่อยและน ้าซุป) ไดเ้วลาเดนิทางสู ่เมอืงซวูอน  

ท่ีพกั         ....................................................... 
 
 
 
  
 
 
วนัท่ีสาม   วดัวาวจูองซา – ท ากิมจิ+สวมชุดฮนับก – เอเวอรแ์ลนด ์- ทงแดมุน  (B/L/D)    
 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหรอืภตัตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเยีย่มชมและนมสัการ  วดัวาวจูองซา Waujeongsa Temple มพีระ

เศยีรของพระพุทธรปูขนาดมหมึาซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระน ้าขนาดย่อมโดย
บรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรปูองคเ์ลก็ๆวางเรยีงรายอยู่โดยรอบและเมื่อเดนิขึน้สูเ่นิน
เขาท่านจะพบอุโบสถซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจาก
ไมซ้ึง่น ามาจากอนิเดยี จากนัน้น าท่านสู่ Kimji School หรอืสถาบนัสอนท ากิมจิ  ชม
วธิกีารท ากมิจ ิใหท้่านไดท้ดลองท ากมิจดิว้ยตวัท่านเอง  และสามารถน ากลบัมาเป็น
ของฝาก พิเศษ  เกบ็ภาพความประทบัใจดว้ย การใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้ 
(ฮนับก) พรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หมูย่างเกาหลี หรอื คาลบี้ 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาขอ

เชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป์า่ซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรกัระหว่างสงิโตผู้
เป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสอื -สงิโตคู่แรกในโลก  ชมความน่ารกัของหมต่ีางๆซึง่พนกังานขบัรถซาฟารจีะเป็นผู้
ทกัทายและเล่นกบัพวกเขาเตมิเตม็ความสขุของท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นต่างๆไม่จ ากดัชนิด               พรอ้มทัง้สวนดู
ดอกลลิลีต่อ้งไปช่วงประมาณเดอืนมถุินายนถงึสงิหาคม  โดยในช่วงเดอืนนี้จะมเีทศกาลสรา้งความชุ่มช ่า คลายรอ้น ไปกบั
สายน ้า (Summer Splash)  
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ค า่           บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บรกิาร เมนูไก่ตุ๋นโสม) จากนัน้ท่านเดนิทางสูย่่านศนูยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ื่อไดว้่าใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้  

 
ท่ีพกั   ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีส่ี     ศนูยโ์สม – Red Pine  -  Cosmatic Gallery – พระราชวงัเคียงบอ๊ค – Namsan Hanok Village –  
                N Seoul tower – ชมโชว ์  -เมียงดง (B/L/D) 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                       
                น าท่านชม ศนูยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของ

โสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า น าพบกบัผลติใหม่ล่าสดุ น ้ามนัสนเขม็
แดง(Red Pine )ปจัจุบนัชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมมารบัประทานเพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมนั            ในเสน้เลอืดทัว่
ทัง้ร่างกายป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ,โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงเครื่องส าอางเกาหลทีี ่
COSMETIC GALLERY ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้เครื่องส าอางเกาหลใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์อาท ิROJUKIS, 
DR.CLOSEE  ,DR.MJ เป็นตน้ น าชม บลูเฮาส ์ท าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแล่นผ่าน ไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพหรอื
วดีโีอใดๆทัง้สิน้)แวะถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสาวรีย ์นกฟีนิกซ ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะและชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของภูเขารปูหวัมงักรและวงเวยีนน ้าพุซึง่นบัเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล  จากนัน้เขา้ชม พิพิธภณัฑพ์ืน้บ้าน 
รบัทราบประวตัคิวามเป็นมาของคนเกาหลตีัง้แต่ยุคโบราณผ่านทางหอ้งแสดงหุ่นจ าลอง 
ชม พระราชวงัเคียงบอ็ค ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ในค.ศ. 
1394 หรอืในอดตีกว่า600 ปีก่อนภายในพระราชวงัแห่งนี้ มหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 200 
หลงัแต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่น่เขา้มาบุกยดึครองทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์
บญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์ ปจัจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระ
ทีน่ัง่ทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิถ่ายภาพคู่กบัพลบัพรากลางน ้า เคียง
เฮวร ูทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้น
แขกเมอืง 

เท่ียง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BIBIMBAP (บิบิมบบั) ขา้วย าเกาหลเีป็นเมนูทีค่นไทยรูจ้กักนัด ีโดยสว่นใหญ่จะเสริฟ์
พรอ้มซุปทะเลหมอ้ไฟ เป็นอาหารทีค่นเกาหลนีิยมทานมากทีส่ดุ                  

 
บ่าย          น าท่านหมู่บ้านนัมซานฮนัอก เป็นอกีสถานทีห่นึ่งทีน่กัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสัรปูแบบวถิชีวีติของชาว เกาหล ีในอดตี ผ่าน

อาคารบา้นเรอืนทีไ่ดร้บัการบรูณะในสภาพทีด่ัง้เดมิหลงัจากยา้ยมาจากตวั เมอืงโซลอกีทัง้มสีถาปตัยกรรมเกาหลทีีม่ ี
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เอกลกัษณ์ บ่อยครัง้ทีน่ี่คอืสถานทีจ่ดังานทางวฒันธรรม รวมถงึงานแต่งงาน การแสดง ระบ าหน้ากาก วาดภาพ และการ
สาธติหตัถกรรมและออกรา้น จากนัน้น าท่านตามรอยหนงัไทย สไตลเ์กาหล ีไปทีเ่ขานมัซนั เป็นทีต่ัง้ Seoul Tower 
พเิศษ!!มอบกุญแจคู่รกัใหก้บัทุกคู่น าไปคลอ้ง พิเศษ!!!!! ชมโชว ์Hero Drawing Show 

ค า่         บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (จมิทคั) 
                มเีวลาน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของ   เกาหลี

เป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ อนิเทรน์ 
เครื่องส าอางดงัๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึ่งซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่น หนุ่มสาวชาวโสม
ไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวนัเชญิท่านเลอืกซือ้หาสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 
ท่ีพกั   .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีห้า    Herb Center – คลองชองเกชอน –  Duty Fee - Amethyst - รา้นค้าสนามบิน - กรงุเทพฯ (B/L/-)        
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืภตัตาคาร   
                น าท่านสมัผสั รา้นสมุนไพร(Korea Herb Shop) ทีเ่ป็นทีน่ิยมของเกาหลโีดยมี

การจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้เป็นสมุนไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า 
ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอดัลมฯลฯเมลด็ฮ๊อก
เกต จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอื
ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่าน
เอง น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้
น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั ฯลฯ มเีวลาพา
ท่านเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 ปีทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปจัจุบนัได้
มกีารพฒันาและบรูณะคลองแห่งนี้ขึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใสจนสามารถมองเหน็ตวั
ปลาหลากพนัธท์ีก่ าลงัแหวกว่ายไปมา ปจัจุบนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม  ไดเ้วลาน าท่านชม 
โรงงานพลอยสีม่วง หรอื Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วงพลอยแห่งสขุภาพและน าโชคโดยมตีัง้แต่สมี่วง
อ่อนเยน็ตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจพลอยนี้จะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหแูละสรอ้ย.... 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที ่รา้นค้าสนามบิน ซึง่ท่านสามารถเลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยก่อนอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน อดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต น ้าจิม้หมยู่าง
เกาหล ีไก่ตุ๋นโสมส าเรจ็รปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ 

1700     ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่ 8B 867 
2100      ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
 

***หมายเหตโุปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  
  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 
 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 20 USD หรอื 20,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เอง
ตา่งหาก) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่

ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็น
ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ
 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 
 หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆทีไ่ด ้
ระบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

PERIOD 

ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง  

กรุป๊ 

 

พกัคู่ ท่านละ พกัผูใ้หญ่2ท่าน ค่าพกัเด่ียว 

31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม  57 16,900 16,900 32 4,900 

3 - 7  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

4 – 8    สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

6 – 10  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

7 – 11  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

9 – 13  สิงหาคม   57 18,900 18,900 32 4,900 

10 – 14  สิงหาคม   57 17,900 17,900 32 4,900 

12 – 16  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

13 – 17  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

15 – 19  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

16 – 20  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

18 – 22  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

19 – 23  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

21 – 25  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

22 – 26  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

24 – 28  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 
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25 – 29  สิงหาคม   57 15,900 15,900 32 4,900 

27 – 31  สิงหาคม   57 16,900 16,900 32 4,900 

28 สิงหาคม – 1 กนัยายน   57 16,900 16,900 32 4,900 

30 สิงหาคม – 3 กนัยายน   57 16,900 16,900 32 4,900 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด  
และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่ง ๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  

ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอื
ออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้   

ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ี
หรอืปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  

หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ ๆ   
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย 

 ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ  
เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 
 
 
 
 

ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้ -ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหลี อนัเนือ่งมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้ๆ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 

 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 30 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 15 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทัง้หมดทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 14 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  คา่ธรรมเนยีม  ในการมัดจ าตัว๋
ทา่นละ 5,000 – 10,000 บาทและอืน่ๆ 
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 หมายเหตทุีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหนา่ยวนัสดุทา้ยลกูทวัรท์า่นใดสนใจ

สามารถซือ้ได ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดย

ค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊

ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองทา่นละ 300 USD ตอ่ทา่น  

 


