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โดยสายการบิน BUSINESS AIR (8B) เครื่องล าใหญ ่250 ที่นั่ง เครื่อง Boeing 

767                                                                                     

                                               ก าหนดการเดินทาง        กรกฎาคม  2557    

      
วันแรก      กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 

2100 คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F ประตทูางเข้า 3 BUSINESS AIR(8B)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) 
 
วันที่สอง    อินชอน – Aiins World – Paju Premium Outlets – เกาะนามิ – ซูวอน   (-/L/D) 

0010   ออกเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ือง 

0730 เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่
ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดั
หมาย)  น าทา่นเข้าชม Aiins world เป็นการจ าลองเมืองและสถานท่ีส าคญัตา่งๆ
ขึน้มา ถึง 109 แหง่ จาก 25 ประเทศทัว่โลก เช่น หอไอเฟล โอเปร่าเอ้าส์ ซิดนีย์  และ
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ยงัมีสถานท่ีส าคญัๆของทางเกาหลเีองอีกด้วย รวมถึงสิง่ก่อสร้างตา่งๆที่ UNESCO ตัง้ให้เป็นมรดกโลก ทัง้หมดนีถ้กูก่อสร้างโดย
ชาวอเมริกนั โดยใช้เทคโนโลยีการสร้าง SFX จากทีมงาน Wonder Works ผู้สร้าง special effects มีหลายโซนด้วยกนั ไมว่า่จะ
เป็น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยโุรป แอฟริกา  

เที่ยง     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการ ชาบู ชาบู  (สกีุส้ไตล์เกาหลบีนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมสูไลด์ และผกัสดนานาชนิด
เสร์ิฟพร้อมน า้ซุปร้อนๆ และเส้นอดู้งซึง่ขาดไมไ่ด้ในการทาน ชาบ ูชาบ ูพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงหลากชนิด) 

บ่าย          น านัน้น าทา่น ช้อปป้ิง Paju Premium Outlet แหง่ใหมแ่ละใหญ่ที่สดุในเกาหล ีซึง่มีร้านค้าหลากหลายกวา่  
                165 ร้านค้าและมีสนิค้า Brand Name ดงัมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,  
                Guess, Escada ฯลฯ 
 จากนัน้น าทา่นลงเรือ    ข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที …ชมวิวทิวทศัน์ ของสถานท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า

ละครทีวี Winter Love Song อนัโดง่ดงัไปทัว่เอเชียพร้อมมีเวลาให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ สดุแสนโรแมนติค
เปรียบประหนึง่ดจุทา่นเป็นพระ-นางในละครเลยทีเดียวหรือจะเลอืกขี่จกัรยาน                 

ค ่า   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลอีาหารเลือ่งช่ือของเมืองชนุชอน โดยน าไก่บาร์บีคิว 
มนัหวาน ผดักระหล า่ ต้นกระเทียมตกหรือข้าวปัน้และซอสมาผดัรวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคล้าทกุอยา่งให้เข้าที่ รับประทาน
กบัผดักาดเกาหลแีละเคร่ืองเคียงเมื่อทานใกล้หมดจะน าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกนัเป็นทคัคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย
และน า้ซุป) ได้เวลาเดินทางสู ่เมืองซูวอน  

ที่พัก         ......................................... 
วันที่สาม   วัดวาวูจองซา – ทดสอบการท ากิมจิ+สวมชุดฮันบก – เอเวอร์แลนด์ - ชมโชว์  - ทงแดมุน  (B/L/D)    
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเยี่ยมชมและนมสัการ  วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple    
                พระเศยีรของพระพทุธรูปขนาดมหมึาซึง่ประดษิฐานอยูด้่านหลงัสระน า้ขนาดยอ่มโดย

บริเวณรอบสระจะมีพระพทุธรูปองค์เลก็ๆวางเรียงรายอยูโ่ดยรอบและเมื่อเดินขึน้สูเ่นิน
เขาทา่นจะพบอโุบสถซึง่ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจาก
ไม้ซึง่น ามาจากอินเดียน าทา่นสู่  Kimji School หรือสถาบันสอนท ากิมจิ  ชมวิธีการท า
กิมจิ ให้ทา่นได้ทดลองท ากิมจิด้วยตวัทา่นเอง  และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทบัใจด้วยการ ใส่
ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี)้ 
บ่าย หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู่  เอเวอร์แลนด์  สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศเกาหลใีต้ซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาขอ

เชิญทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ทา่นจะได้พบกบั ไลเกอร์ ซึง่เป็นลกูแฝดผสมที่เกิดขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็น
พอ่และเสอืผู้ เป็นแมน่บัเป็นแฝดผสมเสอื -สงิโตคูแ่รกในโลก  ชมความนา่รักของหมีตา่งๆซึง่พนกังานขบัรถซาฟารีจะเป็นผู้ทกัทาย
และเลน่กบัพวกเขาเติมเต็มความสขุของทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆไมจ่ ากดัชนิด พร้อมทัง้สวนดดูอกลลิลีต้่องไปช่วง
ประมาณเดือนมิถนุายนถึงสงิหาคม โดยในช่วงเดือนนีจ้ะมีเทศกาลสร้างความชุ่มช ่า คลายร้อน ไปกบัสายน า้ (Summer Splash)  
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ค ่า           บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม) พิเศษ!!!!! ชมโชว์ Hero Drawing Show จากนัน้ทา่นเดินทางสูย่า่น
ศนูย์การค้าแหลง่ช้อปปิง้ที่ช่ือได้วา่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณประตเูมืองโบราณทางทิศตะวนัออกทา่น
สามารถซือ้สนิค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี ้ 

ที่พัก   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่     ศูนย์โสม – Red Pine  -  Cosmatic Gallery – พระราชวังเคียงบ๊อค– Namsan Hanok Village –  
                N Seoul tower –  เมียงดง (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                                       
                 น าทา่นชม ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุชมวงจรชีวิตของ

โสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ น าพบกบัผลติใหมล่า่สดุ น า้มันสนเข็มแดง
(Red Pine )ปัจจบุนัชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลอืดทัว่ทัง้ร่างกายป้องกนั
ไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ้ เป็นต้นจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้เคร่ืองส าอางเกาหลทีี ่COSMETIC GALLERY ซึง่
ที่น่ีมีสนิค้าเคร่ืองส าอางเกาหลใีห้ทา่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE  ,DR.MJ เป็นต้น น าชม 

บลูเฮาส์ ท าเนียบของประธานาธิบด ี(ระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นญุาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทัง้สิน้)แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั
อนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะและชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักรและวงเวียนน า้พซุึง่นบัเป็น
จดุที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของกรุงโซล  จากนัน้เข้าชม พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน รับทราบประวตัิความเป็นมาของคนเกาหลตีัง้แตย่คุ
โบราณผา่นทางห้องแสดงหุน่จ าลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวงัไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สดุ สร้างขึน้ในค.ศ. 1394 
หรือในอดีตกวา่600 ปีก่อนภายในพระราชวงัแหง่นี ้มีหมูพ่ระที่นัง่มากกวา่ 200 
หลงัแตไ่ด้ถกูท าลายไปมากในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามาบกุยดึครองทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์
บญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์  ปัจจบุนัได้มีการก่อสร้าง
หมูพ่ระที่นัง่ที่เคยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหนง่เดิมถ่ายภาพคูก่บัพลบัพราก
ลางน า้ เคียงเฮวรู ท่ีซึง่เคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตตา่งๆ ส าหรับ
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BIBIMBAP (บิบิมบับ) ข้าวย าเกาหลเีป็น
เมนทูี่คนไทยรู้จกักนัด ีโดยสว่นใหญ่จะเสร์ิฟพร้อมซุปทะเลหม้อไฟ เป็นอาหารที่
คนเกาหลนีิยมทานมากที่สดุ เนื่องจากเป็นช่ือมงคลเหมาะกบัการรับประทานในวนัดีๆจะมีสว่นผสมหลายอยา่งเป็นอาหารหลาก
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สสีนั จดัเรียงบนข้าวสวย เวลาทานให้น าไขไ่ก่ และซอสบิบิมบมัมาคลกุให้เข้ากนั เวลาทานพร้อมน า้ซุปซีฟู้ ดหม้อไฟทะเลได้ความ
คลอ่งคอดีมาก                                  

บ่าย          น าทา่นหมู่บ้านนัมซานฮันอก เป็นอีกสถานท่ีหนึง่ที่นกัทอ่งเที่ยวจะได้สมัผสัรูปแบบวิถี
ชีวิตของชาว เกาหล ีในอดีต ผา่นอาคารบ้านเรือนท่ีได้รับการบรูณะในสภาพท่ีดัง้เดิม
หลงัจากย้ายมาจากตวั เมืองโซลอีกทัง้มีสถาปัตยกรรมเกาหลทีี่มีเอกลกัษณ์ บอ่ยครัง้
ที่น่ีคือสถานที่จดังานทางวฒันธรรม รวมถึงงานแตง่งาน การแสดง ระบ าหน้ากาก 
วาดภาพ และการสาธิตหตัถกรรมและออกร้าน จากนัน้น าทา่นตามรอยหนงั
ไทย สไตล์เกาหล ีเขานมัซนั เป็นท่ีตัง้ Seoul Tower พิเศษ!!มอบกญุแจคูรั่กให้กบัทกุคู่
น าไปคล้อง  “ซี่งเช่ือกนัวา่ถ้าใครขึน้มาคล้องกญุแจที่หอคอยนมัซาน และโยนลกู
กญุแจทิง้ไป คูรั่กคูน่ัน้จะไมม่ีใครมาพรากจากกนัได้ชัว่นิรันดร์ ”  มีเวลาอิสระให้ทา่นเดิน 

ค ่า         บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (จิมทคั) 
                มเีวลาน าทา่นช้อปปิง้ยา่น เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหล ีหากทา่นต้องการทราบวา่แฟชัน่ของ   เกาหลเีป็น

อยา่งไรก้าวล า้น าสมยัเพียงใดทา่นจะต้องมาที่เมียงดงแหง่นีพ้บกบัสนิค้าวยัรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่แบบ อินเทร์น เคร่ืองส าอาง
ดงัๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึง่ซึง่เมียงดงแหง่นีจ้ะมีวยัรุ่น หนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่
กวา่ล้านคนในแตล่ะวนัเชิญทา่นเลอืกซือ้หาสนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

ที่พัก   ............................................... 
 
วันที่ห้า    Herb Center – คลองชองเกชอน –  Duty Fee - Amethyst - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ (B/L/-)        

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภตัตาคาร   
                น าทา่นสมัผสั ร้านสมุนไพร(Korea Herb Shop) ท่ีเป็นท่ีนิยมของเกาหลโีดยมีการจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้วเป็นสมนุไพรเมลด็ฮ๊อก

เกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลมฯลฯเมลด็ฮ๊อกเกต จะช่วยในการ
ล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึน้ซึง่ยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพ
ร่างกายของทา่นเอง น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมาย
กวา่ 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ มีเวลาพาทา่นเดินชม คลองชองเกชอน 
ซึง่เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีที่ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแหง่
นีข้ึน้มาใหมท่ าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา่ 6 กิโลเมตร ที่มีแตน่ า้ใสจนสามารถมองเห็นตวัปลาหลากพนัธ์ที่ก าลงัแหวกวา่ยไปมา 
ปัจจบุนัโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานท่ีจดักิจกรรม  ได้เวลาน าทา่นชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดน
เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่งพลอยแหง่สขุภาพและน าโชคโดยมีตัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถึงสมีว่งไวน์ มีเสนห์่เย้ายวนใจ
พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสร้อย.... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินอินชอนระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงินวอนที ่ร้านค้าสนามบิน ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้

สนิค้าพืน้เมืองเป็นการสง่ท้ายก่อนอ าลาเกาหล ีอาทิ บะหมี่ซินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมยูา่งเกาหล ี
ไก่ตุน๋โสมส าเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ 

1700     ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867 
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2100      ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

***หมายเหตโุปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 www.ทวัรเ์กาะลงักาว.ีcom   

 
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  ๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 

 

http://www.���������ѧ����.com/
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

PERIOD 

ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง  

กรุป๊ 

 

พกัคู่ ท่านละ พกัผูใ้หญ่2ท่าน ค่าพกัเด่ียว 

1 - 5 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

2 - 6 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

4 - 8 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

5 - 9 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

7 - 11 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

8 - 12 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

10 - 14 กรกฎาคม 57 17,900 17,900 32 4,900 

11 -15 กรกฎาคม 57 15,900 15,900 32 4,900 

13 - 17 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

14 - 18 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

16 - 20 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

17 – 21 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

19 – 23 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

20 – 24 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

22 – 26 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

23 – 27 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 

25 – 29 กรกฎาคม 57 14,900 14,900 32 4,900 
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26 – 30 กรกฎาคม 57 13,900 13,900 32 4,900 

28 กรกฎาคม- 2 มิถนุายน 57 13,900 13,900 32 4,900 

29 กรกฎาคม- 3 มิถนุายน 57 13,900 13,900 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  

 


