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KOREA SUPER SURPRISE 
 

อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน า้มันของสายการบิน***  

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ 
วันท่ี 20-24 ก.ค. 60 10,999 10,999 5,000 5,999  
วันท่ี 25-29 ก.ค. 60 10,999 10,999 5,000 5,999  
วันท่ี 4-8 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 9-13 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 10-14 ส.ค. 60 15,888 15,888 5,000 5,999  
วันท่ี 17-21 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 20-24 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 22-26 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 24-28 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 26-30 ส.ค. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 28-1 ก.ย. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  
วันท่ี 30-3 ก.ย. 60 12,888 12,888 5,000 5,999  

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน*** 
 

สายการบิน เวลานัดพบ BKK-ICN เวลาขาไป ICN-BKK เวลาขากลับ 
Eastar Jet (ZE) 19.00 น. ZE512 22.20-06.00+1 ZE511 17.20-21.20 

T’way (TW) 21.30 น. TW102 01.25-08.35 TW101 20.05-00.10+1 
Jeju Air (7C) 21.00 น. 7C2204 01.00-08.40 7C2203 20.05-23.59 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                         ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินทีเวย์ (TW) มี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
วันท่ีสอง สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ        ( - / L / D ) 
01.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เท่ียวบินท่ี TW102 (ใช้เวลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ช่ัวโมง) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบนิอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสูค่ลอง
อาร่า (ARA CANAL) ซ่ึงเช่ือมระหว่างแม่น า้ฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน า้ท่วมและ
ใช้เป็นพืน้ท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเกาหลีมีการริเร่ิมสร้างทางระบายน า้ขึน้
ครัง้แรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเน่ืองจากอุปสรรค
ทางเทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่เมืองอินชอน เม่ือปี ค.ศ. 1987 สง่ผล
ให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบตัิอย่างมาก น ามาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  
เร่ิมก่อสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 2012 จากนัน้น าท่านล่องเรือสุดหรู HYUNDAI 

CRUISE (รอบ 11.00 / 12.00 / 13.30 น.) เพลดิเพลนิกับบรรยากาศสุดโรแมนตกิ ฟังเพลงสุดประทับใจ ประมาณ 
45 นาท ีน าท่านเดนิทางสู่ HYUNDAE OUTLET เลอืกซ ือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 1) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ 

บา่ย น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General 
Nami) เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเกาะแห่งนีต้ัง้ตามช่ือของนายพลนามิซ่ึงเข้ารับราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่าน
เป็นผู้ มีความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีนได้รับ
ต าแหน่งสูงในขณะท่ีท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดย
ศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนัน้ชมวิวทิวทัศน์ของสถานท่ีเคยใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปท่ัวเอเชีย พร้อมมี

เวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดยีว ท่ีน่ีท่าน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   HKS53 S03 SUPER SURPRISE SEP17-XX-W10 

จะได้พบกับรูปปัน้ของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือ
กลับ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  (มือ้ท่ี 2) เมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (DAKGAKBI) อาหารเลื่องช่ือโดยการน าไก่บาร์บคีิว มันหวาน 
กะหล ่าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าท่ี รับประทานคู่กับผักกาด
เกาหลีและเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 
ท่ีพัก  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรือเทียบเท่า  
วันท่ีสาม วัดวาวูจองซา – ท ากิมจิ – สวมชุดประจ าชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล –          โชว์ FANTA 

STICK – ตลาดทงแดมุน                                                                           ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ท่ี 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา น าท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่
สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของวัดนี ้เศียรพระพุทธรูปนีมี้ความสูงถึง 
8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดนีส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อก
เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลเีหนือ
และเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกมากกว่า 3,000 องค์  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับ
การท ากิมจิ พร้อมทัง้สวมชุดฮันบกเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 4) เมนู สุกีส้ไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุกีย้า กี ้มีส่วนผสม
ต่าง ๆ เช่น ผัก เนือ้ห่ันบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุต่าง ๆ เหล่านีจุ่้มแช่ลงในน า้เดือด หรือน า้ซุป และปล่อย
ทิง้ไว้สักพัก จากนัน้น าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เต้าหู้ บะหม่ี ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทาน
โดยจุ่มลงในซอส 

บ่าย จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
เกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสั  ตว์ป่าซาฟารี ชมขบวน
พาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเคร่ือง
เล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิดพร้อมทัง้บรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยท่ีจะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตาม
ฤดูกาลตลอดทัง้ปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า (มือ้ท่ี 5 ) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหาร
เลื่องช่ือของเมืองหลวงเช่ือกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคลด็ลบัในการตุน๋
เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือหลังจากนัน้น าท่านเดินทางสูย่่านทงแดมนุ 
แหล่งช้อปปิง้ท่ีช่ือได้ว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามาร ถซือ้สินค้า
หลากหลายประเภท อาทิ เสือ้ผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของท่ีระลึก อาทิ ชุดเคร่ืองครัว ถุงน่อง
ถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิง้สินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนัน้น าท่านชมโชว์พิเศษ 
FANTA STICK การแสดงประกอบดนตรีบอกเล่าเร่ืองราวของหนุ่มสาวน่าประทับใจ 
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ท่ีพัก  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีส่ี พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี ้ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง     ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ท่ี 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อก เป็นพระราชวังท่ีสวยงามและทรงคุณคา่ท่ีสดุใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี ได้รับการขึน้ทะเบยีนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
ขององค์การยูเนสโก มีความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1  
405  ใช้เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โช  ชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง 
(Seonjeong)  ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนีเ้อาไว้อย่างดท่ีีสดุ 
แม้จะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนีม้าแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ศูนย์

โสมเกาหลี (RED GINGER) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีท่านรักและ
นับถือทางบ้าน  จากนัน้น า ท่านสู่  COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเคร่ืองส าอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมท่ีน าเข้ามาจากท่ัวโลก อิสระท่านเลือกซือ้ได้ตามอัธยาศัย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 7) เมนูบูลโกกิ (BULGOGI) หมูหมักทานกับน า้ซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม  
บา่ย จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด 

อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับฯลฯ 
ค ่า บริการอาหารค ่า (มือ้ท่ี 8 )  เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก 

โดยน าหมูส่วนท่ีติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงหลากชนิดกับน า้จิม้
เต้าเจีย้วสูตรเฉพาะและน า้ซุปสาหร่าย  
จากนัน้น าท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล า้น าสมัยเพียงใด ท่าน
จะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองส าอาง   แบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความ
แปลกใหม่ในการช้อปปิง้ ซ่ึงเมียงดงแห่งนีจ้ะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกว่าจ านวนมากในแต่ละวัน  

ท่ีพัก  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มา

เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                                                ( B / L / -) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ท่ี 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของกรุงโซล บางครัง้ถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานท่ีตัง้คือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยท่ีมีความสูง
จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ถูก
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับ
ของโลก เปิดให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได้เข้าชมครัง้แรก เม่ือปี ค.ศ. 1980 
ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดท่ีสามารถ
ชมความงดงามของกรุงโซลได้ทัง้ยามกลางวันและยามค ่าคืน ชมทัศนียภาพของแม่น า้ Han ซ่ึงไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพ
ตึกรามบ้านช่องท่ีเรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ีศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู 
(HEOTGAENAMU) ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกรวมถึงสถาบนัต่างๆยอมรับว่า เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบ ารุงตับ
และดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรท่ีหาได้ยากในปัจจุบนั ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนีมี้ ฮอกเก
นามู เป็นต้นไม้ท่ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน า้ทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง น าท่านสู่ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง (RED PINE) ซ่ึงผลิตจากใบ
สนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลใีต้
ออกมาเป็นน า้มันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน า้มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มา
สกัดเอาน า้มันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน า้มัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี  น าท่านชม
โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่า เป็นอัญมณีน าโชคและ
สุขภาพของผู้ ท่ีเกิดวันเสาร์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ท่ีน่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย 
รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากท่ีร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกีเ้กาหลี ชินราเมงหรือ
มาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบนิอินชอน 

20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW101   
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   4. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  6. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  8. หัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
10. น า้เปล่าวันละ 1 ขวด   

 
ราคาทัวร์ไม่รวม   
1.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี)  
2.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพิ่ม  
3. ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบนิก าหนด ปกติ 15 กิโลกรัม 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ินท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท (ในวันเช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 
*  กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ท่ีน่ังจะถูกยืนยันเม่ือได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่านัน้ 
*  ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดช าระ 20 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯจะท าการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์ก่อนการ

เดินทางเท่านัน้ 
 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีน่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี  
จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผู้จัด

และทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน   
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
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เง่ือนไขการเปล่ียนวันเดินทาง หรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทาง 
• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางอย่างน้อย 45  

วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่าน
ใหม่มาแทนผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 30 
วัน ก่อนการเดิน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่
มาแทนผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทาง
ได้ทุกกรณี 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมดตามยอดท่ีผู้จองช าระ (หากการเดินทางนัน้

ตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตั ว แทน
ในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทัง้หมด 100% 
 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลูกทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ การยกเลิกเท่ียวบนิ การประท้วง การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเท่านัน้ 
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
5.  กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ช าระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์   HKS53 S03 SUPER SURPRISE SEP17-XX-W10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอยีด  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 

 

หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลังเวลาเคร่ืองลงแล้ว ประมาณ 2 ช่ัวโมง  
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 

หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง  
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 


