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KOREA SUMMER SPECIAL บินไฟท์บ่าย 
โรงแรม/ที่พัก อินชอน 2 คืน และ โซล 1 คืน    สายการบิน JEJU AIR 
 

 
 
 
 
 

สักการะขอพร ณ วดัโชเกซา  I  เลือกซื้อเครื่องส าอางคช์ื่อดงัของเกาหลี ศูนย์เวช
ส าอางค์  I  สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND  I คล้องกุญแจคู่รัก ชมววิกรุง
โซล N SEOUL TOWER  I  ช้อปป้ิงกระจาย ยา่นดงั เมยีงดง  I  บินไปกลับไฟลท์บ่าย - 
เที่ยง 
 
 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
INCHEON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

2 
กิมจ+ิฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากดั)  I   
ศูนย์เวชส าอาง  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
ศูนย์โสม  I  ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง  I  วัดโชเกซา  I  พระราชวังชางด็อกกงุ  I  
DUTY FREE  I  ศูนย์รวมแหล่งวยัรุ่นช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง  I  SUPERMARKET 

INCHEON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
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KOREA SUMMER SPECIAL 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 4 วัน 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกันที่จดุหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4           ณ เคานเ์ตอร์
สายการบิน JEJU AIR โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่องของ
เอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แกเ่จา้หน้าทีใ่นวันเดินทาง) 
หลังจากเชค็อิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

    
  

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 7C2202 14.35 น. 22.15 น. 

 
#ข้าวห่อสาหร่ายกิมบับ+นมกล้วย 

   เย็น รับประทานอาหารเย็น ข้าวห่อสาหร่ายกิมบับ+นมกลว้ย 

 
หลังจากเดินทางถงึประเทศเกาหลีใต้ 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก INCHEON หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

1 
1 
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ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจใุนภาชนะ
ที่มีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่
สามารถน าตดิตัวขึ้นเครื่องบินได ้ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไวใ้นถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่
เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเดก็ทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถงึยาที่
มีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุ
ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปดิปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกนั การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท า
จากสัตว์ไม่วา่เนื้อหมู เนื้อววั ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคตา่งๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง
เสียค่าปรับ 

 
    กิมจิ+ฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเลน่ไม่จ ากัด)  I   
    ศูนย์เวชส าอาง  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) 

 
     เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#กิมจ ิ
เช้านี้พาท่านเดินทางสู่ กมิจิ รว่มประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนาน
ในการลองท าและชมิกิมจิฝีมือของตัวทา่นเอง  
 
#ฮนับก 
จากนั้นเชิญทา่นเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายโดยชุดประจ าชาติ ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
เต็มอิม่กับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่น
เครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกที่น่ีถกูขนานนาม วา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”  มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป 
โรงหนังสามมติิ บ้านผีสิงหมุน ทา่นไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของ
โลกได้ที่น่ี และชมความน่ารกัของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนได้เดินชมและถา่ยรูปกับสวนดอกไมซ้ึ่งผลัดเปล่ียน
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หมุนเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวน
ดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารป้ิงย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  

 
#ศูนย์เวชส าอาง 
หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางคุณภาพดใีนราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ า
แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครมีหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมดา้นหน้าท าเนยีบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยูใ่นท าเลที่ดีที่สุด
ตามหลักโหราศาสตร์ มีทวิเขาน้อยใหญ่เรยีงรายซ้อนตัวอยูด่้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมงักร และวงเวียนน้ าพุ นับเป็นจุดที่
มีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
 
#N SEOUL TOWER 
เดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER  ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นา่สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียม
ปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระ
ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นและถา่ยรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่

รวมคา่ขึ้นลิฟท์) 
 

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบชูาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุกี้เกาหลี ประกอบไปดว้ย ผักสดหลายชนดิ ต้มในน้ าซุปปรงุรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคยีงและข้าวสวย

ของเกาหลี ท่ีรสชาตถิูกปากคนไทย 
 

หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

     ศูนย์โสม  I  ศูนย์น  ามันสนเข็มแดง  I  วัดโชเกซา  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I  3 
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     DUTY FREE  I  ศนูย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง  I  SUPERMAKET 
 

    เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย์โสม 
เช้านี้พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ชว่ยบ ารงุหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องท างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า รา่งกายรู้สึกสดชื่น..อิสระให้ท่าน
ได้ซื้อกลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถอื 
 
#ศูนยน์  ามนัสนเข็มแดง 
น าท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้น
เลือด เพื่อป้องกันการอดุตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชดัเจนยิ่งขึ้น 
 
#วดัโชเกซา 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็น
วัดที่ตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวดัมีความเงยีบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมีต้นไม้
ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเกา่แก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากนีย้ังมีความส าคัญใน
การจดัพิธีการส าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่นีจ้ะเริ่มต้นตัง้แต่
สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาส้ินสุดที่วัดแห่งนี้ 
 
#พระราชวังชางด็อกกงุ 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อกกุง ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวังที่สองที่สร้างต่อ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่ีความส าคัญอยา่ง
มากต่อกษตัริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 
พระราชวงัหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และ ที่น่ียังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเปน็ มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ในปี 1997 
 
#ซัมเกทัง 

  เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซมัเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม  
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(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคยีงทีเ่รียกว่า กกัตกุี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทย
ด า และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 

 

#ดวิตี ฟรี (DUTY FREE) 
 น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษทีี่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมสิีนค้าชั้นน าให้ท่านได้     เลือกซื้อมากมายกวา่ 
500 ชนิด ทั้ง น้ าหอม เสื้อผ้า เครือ่งส าอาง กระเปา๋ นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  
 
#เมียงดง 
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์
เกาหลีชั้นน า ซึง่ในแต่ละวันจะมวีัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่าง
หลากหลายทัง้เส้ือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นที่รู้จักอยา่งดขีองคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยังมี เส้ือผ้า เครื่องประดับ, ซีดเีพลง, วีซีด-ีดวีี
ดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดให้ไดเ้ลือก
ซื้อกัน  
 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั้นไดเ้วลาน าทา่นสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิง้ที ่
SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนีม้ีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนดิรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม
ที่บรรจุอยู่ในถงุสุญญากาศ ตะเกยีบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้น
บางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรงุตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน้ าขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่ง และต้ม 

 
หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

     ท่าอากาศสยานนานาชาติอินชอน  I  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
#SNACK BOX 
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     เช้า  รับประทานอาหารเชา้ บริการท่านด้วย SNACK BOX  
 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 7C2201 07.10 น. 11.20 น. 
 

KOREA SUMMER SPECIAL 
#อัตราค่าบริการ 

เดอืน กรกฎาคม-สิงหาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

27 – 30 กรกฏาคม 

 

14,900.- 15,900.- 

28 – 31 กรกฏาคม 14,900.- 14,900.- 

29 – 01 สิงหาคม  14,900.- 14,900.- 

30 – 02 สิงหาคม  14,900.- 14,900.- 

31 – 03 สิงหาคม  14,900.- 14,900.- 

01 – 04 สิงหาคม  14,900.- 14,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
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ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นี้ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทา่กันและเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเงื่อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดนิทางเทา่นั้น!!! และหากมกีารเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 
 

***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเข้ารา้นตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไม่ต้องการเขา้ร้านดงักล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่บริการเพิ่มทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนคา่บริการ 

ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้ส้ิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มดัจ าขั้นต่ า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวร์รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ที่ม ี        
 ค่าน้ าหนกักระเปา๋สัมภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
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 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
 ปล๊ักไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทัวร์ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่มกรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน้ าหนกักระเปา๋สัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3.ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถา้ม)ี 5.สมดุบัญชีเงินฝาก(ถา้ม)ี 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซี่าให้
ท่านโดยจา่ยคา่บริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเชา้ที่อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอก
สิทธิ์และวิจารณญาณของเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเทา่นั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  
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 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
ทั้งนี้กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั้งสิ้น  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ  เพราะคา่ใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใชจ้่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกดิขึ้นได ้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่นั้น  

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไมเ่กิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดังกลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน จะไม่รวมคา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วันเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
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- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทัวร์ทั้งหมด 

 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จา่ยต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 

 
 


