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รหสัโปรแกรมทวัร ์HKS-LJ53-S04 SUPER SURPRISE SEP17-LJ-W10 

 
 

อัตราค่าบริการ 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่1-5 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่5-9 ก.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่6-10 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่8-12 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่12-16 ก.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  
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***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบนิภาษีน า้มนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 
 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภมิู                                                                                                         ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) 

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนาม ิ       ( - / L / D ) 
01.05 น. เหินฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ JIN AIR เที่ยวบินที่  LJ002 (ใช้เวลา

บินประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางสูค่ลอง
อาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเช่ือมระหว่างแมน่ า้ฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลือง) 
ตัง้อยูใ่นพืน้ที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัน า้ท่วมและ
ใช้เป็นพืน้ท่ีในการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยเกาหลมีีการริเร่ิมสร้างทางระบายน า้ขึน้ครัง้แรกในสมยักษัตริย์แหง่ราชวงศ์โซซอน แตก็่
ถกูยกเลกิไปเนื่องจากอปุสรรคทางเทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่เมือง
อินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติอย่างมาก น ามาสู่โครงการ ARA CANAL 
PROJECT ใช้เวลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  เร่ิมก่อสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 
จากนัน้น าทา่นล่องเรือสุดหรู HYUNDAI CRUISE (รอบ 11.00 / 12.00 / 13.30 น.) เพลิดเพลนิกบับรรยากาศสดุโรแมนติก 
ฟังเพลงสดุประทบัใจ ประมาณ 45 นาที น าทา่นเดินทางสู ่HYUNDAE OUTLET เลอืกซือ้สนิค้าแบนด์พรีเมียมชัน้น ามากมาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 1) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ 

บา่ย น าทา่นลงเรือเฟอร์ร่ีสูเ่ดินทางสูเ่กาะนาม ิโดยใช้เวลาข้ามประมาณ 
10 นาที พบกบัสสุานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานท่ีที่มี
ความส าคญัต่อประวตัิศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเกาะแหง่นีต้ัง้
ตามช่ือของนายพลนามิซึ่ง เ ข้ารับราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้ มี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับ
ต าแหนง่สงูในขณะที่ท่านอายยุงัน้อย แตต่่อมาภายหลงัทา่นได้ถกูใสร้่ายโดย

วนัที ่13-17 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่15-19 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่19-23 ก.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่20-24 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่22-26 ก.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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ศตัรูทางการเมืองและถกูประหารชีวิต จากนัน้ชมวิวทิวทศัน์ของสถานท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี Winter Love Song 
อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจสดุแสนโรแมนติกเปรียบประดจุท่านเป็นพระ-
นาง ในละคร เลยทีเดียว ท่ีนี่ท่านจะได้พบกบัรูปปัน้ของเบยองจนุและชเวจีว ูและอิสระเดินชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบ
กนั ณ จดุนดัหมายเพื่อลงเรือกลบั 

ค ่า บริการอาหารค ่า (มือ้ที่ 2) เมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (DAKGAKBI) อาหารเลื่องช่ือโดยการน าไก่บาร์บีคิว มนัหวาน 
กะหล ่าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผดัรวมกนับนกระทะแบนสีด า คลกุเคล้าทกุอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กบัผกักาด
เกาหลแีละเคร่ืองเคียงตา่งๆ 

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

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

น าทา่นเดินทางสู ่วัดวาวูจองซา น าทา่นชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่
สทีองอร่ามดโูดดเด่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของวดันี ้เศียรพระพทุธรูปนีม้ีความสงูถึง 
8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วดันีส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนกับวชแฮด๊อก
เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพทุธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลเีหนอื
และเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิให้ทา่นได้สนกุสนานเพลิดเพลินกบั
การท ากิมจิ พร้อมทัง้สวมชุดฮันบกเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 4) เมนู สุกีส้ไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกบัสกีุย้ากี ้มีส่วนผสม
ตา่ง ๆ เช่น ผกั เนือ้หัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถตุา่ง ๆ เหลา่นีจุ้่มแช่ลงในน า้เดือด หรือน า้ซุป และปลอ่ย
ทิง้ไว้สกัพกั จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอื่น เช่น เต้าหู้  บะหมี่ ลงตุน๋ให้เข้ากนั แล้วรับประทาน
โดยจุ่มลงในซอส 

บ่าย จากนัน้ท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสั  ตว์ป่าซาฟารี ชมขบวน
พาเหรดแฟนตาซีจากตวัการ์ตนูสดุนา่รัก เติมเต็มความสขุของทา่นสนกุสนานไปกบัเคร่ือง
เลน่ต่างๆ ไม่จ ากดัชนิดพร้อมทัง้บรรยากาศสดุโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลดัเปลี่ยนจดัแสดงดอกไม้นานาชนิดตาม
ฤดกูาลตลอดทัง้ปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า (มือ้ที่ 5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวงัหลวงในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหาร
เลือ่งช่ือของเมืองหลวงเช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสขุภาพ ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัในการตุน๋
เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา่กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลอืหลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูย่่านทงแดมุน 
แหล่งช้อปปิง้ที่ช่ือได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตัง้อยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซือ้สินค้า
หลากหลายประเภท อาทิ เสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี รองเท้าบรุุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขดัหรือของที่ระลกึ อาทิ ชดุเคร่ืองครัว ถงุน่อง
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ถงุเท้า ผ้าพนัคอ ท่านจะได้สมัผสักับบรรยากาศการช้อปปิง้สินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนัน้น าท่านชมโชว์พิเศษ 
FANTA STICK การแสดงประกอบดนตรีบอกเลา่เร่ืองราวของหนุม่สาวนา่ประทบัใจ 

ที่พัก  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี ้ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง     ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูพ่ระราชวังชางด๊อก เป็นพระราชวงัที่สวยงามและทรงคณุคา่ที่สดุใน
ประวตัิศาสตร์เกาหลี ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวฒันธรรม
ขององค์การยเูนสโก มีความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1  
405  ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โช  ชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง 
(Seonjeong)  ดงันัน้ ทางรัฐบาลเกาหลจีึงได้อนรัุกษ์พระราชวงัแหง่นีเ้อาไว้อยา่งดีที่สดุ 
แม้จะเคยเกิดเหตอุคัคีภยักบัพระราชวงัแหง่นีม้าแล้ว จากนัน้น าทา่นเดินทางสูศู่นย์ 

 
โสมเกาหลี (RED GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สดุ ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและน ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและ
นับถือทางบ้าน จากนัน้น าท่านสู่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเคร่ืองส าอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเข้ามาจากทัว่โลก อิสระทา่นเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยั   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7) เมนูบูลโกกิ (BULGOGI) หมูหมักทานกับน า้ซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม  
บา่ย จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มีสินค้าชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด 

อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัฯลฯ 
ค ่า บริการอาหารค ่า (มือ้ที่ 8)  เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีที่เลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

โดยน าหมูส่วนที่ติดกบักระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงหลากชนิดกบัน า้จิม้
เต้าเจีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซุปสาหร่าย  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล า้น าสมยัเพียงใด ท่าน
จะต้องมาที่เมียงดงแหง่นี ้พบกบัสนิค้าวยัรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่แบบอินเทรน เคร่ืองส าอาง   แบรนด์ดงัของเกาหล ีพบกบัความ
แปลกใหมใ่นการช้อปปิง้ ซึง่เมียงดงแหง่นีจ้ะมีวยัรุ่นหนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่จ านวนมากในแตล่ะวนั 

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

เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                                                ( B / L / -) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าทา่นสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่า
เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัแหง่หนึง่ของกรุงโซล บางครัง้ถกูเรียกวา่ “นมัซาน ทาวเวอร์” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตัง้คือบนภเูขานมัซาน เป็นหอคอยที่มีความสงู
จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ถูก
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถือวา่เป็นหอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกติด 1 ใน 18 อนัดบั
ของโลก เปิดให้นกัทอ่งเที่ยวและประชาชนทัว่ไปได้เข้าชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 
ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจดุที่สามารถ
ชมความงดงามของกรุงโซลได้ทัง้ยามกลางวนัและยามค ่าคืน ชมทศันียภาพของแม่น า้ Han ซึ่งไหลผา่นใจกลางกรุงโซล ภาพ
ตกึรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และ
ถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู 
(HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็นสมนุไพรที่ทัว่โลกรวมถึงสถาบนัต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สดุในการบ ารุงตบั
และดแูลตบัของเรา เป็นสมนุไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตวัยาจากสมนุไพรชนิดนีม้ี ฮอกเก
นาม ูเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง น าท่านสูศู่นย์น า้มันสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบ
สนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลใีต้
ออกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มา
สกัดเอาน า้มนัมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน า้มนั สามารถช่วยในการลดระดับไขมนัในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี  น าท่านชม
โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอญัมณีน าโชคและ
สขุภาพของผู้ที่เกิดวนัเสาร์ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็น

ไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทานกบัข้าว หอมอร่อย 
รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกีเ้กาหลี ชินราเมงหรือ
มามา่เกาหล ีเป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสูส่นามบินอินชอน 

19.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ สายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001   
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 
 
 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่ น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน   
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ราคาทัวร์รวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  8. หวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
10. น า้เปลา่วนัละ 1 ขวด   

 
ราคาทัวร์ไม่รวม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม  
3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด ปกติ 15 กิโลกรัม 
4. คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท (ในวันเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภมิู) 

 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
*  กรุณาวางเงนิมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ที่นัง่จะถกูยืนยนัเมื่อได้รับคา่มดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
*  คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมดช าระ 20 วนัก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเสาร์-อาทิตย์) 
*  หลงัจากช าระค่ามดัจ าแล้ว สามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯจะท าการออกตัว๋ โดยต้องแจ้งลว่งหน้า 1 -2 สปัดาห์ก่อนการ

เดินทางเทา่นัน้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี  
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ

เกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของตั๋วเคร่ืองบิน   
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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• กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางอย่างน้อย 45  
วนั ก่อนการเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางทา่น
ใหมม่าแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีวนัเดินทางไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 30 
วนั ก่อนการเดิน (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่นได้เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่
มาแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง
ได้ทกุกรณี 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั (ไม่นบัเสาร์-อาทิตย์) บริษัททวัร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมดตามยอดที่ผู้จองช าระ (หากการเดินทางนัน้

ตรงกบัช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตั ว แทน
ในประเทศหรือตา่งประเทศแล้ว ไมอ่าจขอคืนเงินได้) 

•  แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) บริษัททวัร์เก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาท  
•  แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 20 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) บริษัททวัร์เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
•  แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) บริษัททวัร์เก็บคา่บริการทัง้หมด 100% 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลูกทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน การยกเลกิเที่ยวบิน การประท้วง การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4. ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้เพราะ

คา่ใช้จ่ายทกุอยา่งทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5.  กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ช าระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแล้ว ประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านทีต่ดิด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
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โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


