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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัพธุที ่03-07 มถินุายน 63 15,876 15,876 5,000 10,876 
วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชนิฯี 

วนัศกุรท์ ี ่05-09 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่10-14 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่12-16 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่17-21 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่19-23 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่24-28 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่26-30 มถินุายน 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่01-05 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่03-07 กรกฎาคม 63 15,876 15,876 5,000 10,876  

วนัพธุที ่08-12 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่10-14 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่15-19 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่17-21 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่22-26 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่24-28 กรกฎาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่29 ก.ค.-02 ส.ค. 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่31 ก.ค.-04 ส.ค. 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่05-09 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่07-11 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่12-16 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876 วนัแมแ่หง่ชาต ิ

วนัศกุรท์ ี ่14-18 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่19-23 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่21-25 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัพธุที ่26-30 สงิหาคม 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

วนัศกุรท์ ี ่28 ส.ค.-01 ก.ย. 63 14,876 14,876 5,000 9,876  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 

ราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
**ราคาขา้งบนนีไ้มส่ามารถใชต้ดักรุป๊เหมาหรอืกรุป๊สว่นตวัได*้* 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตแ้ละจากสายการบนิ 

 เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เชน่ ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย  
ดังน้ันตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2563 ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพ่ือใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้  

เป็นจ านวนเงนิ 3,000 บาท หากลกูคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจรงิๆ เดนิทางทอ่งเท่ียวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีคื้นเต็มจ านวน  
ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว   

(ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกนักรณลีกุคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
-------------------------------------------------- 

หากทา่นผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดินทางเขา้ประเทศ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอนิชอน                                                         ( - / - / - ) 
19.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการ

บนิ     อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
หรอื 
23.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการ

บนิ     อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – สวนศลิปะอนัยาง – สะพานกระจกแกว้ – เกาะนาม ิ- ซูวอน                 
( - / L / D ) 

22.25 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE512 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 
ชัว่โมง) (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะเดนิทางโดยรถโคท้ปรับอากาศน าเทีย่วสูเ่มอืงชนุชอน 

หรอื  
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE514 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 

ชัว่โมง) (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะเดนิทางโดยรถโคท้ปรับอากาศน าเทีย่วสูเ่มอืงชนุชอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าชมผลงานจนิตนาการของศลิปินมากมายทีโ่ดดเด่นดว้ยการผสมผสานกับธรรมชาตทิีส่วยงามไดอ้ยา่งลง

ตัวที ่สวนศลิปะอนัยาง (Anyang Art Park-안양예술공원) ชืน่ชมและสนุกสนานไปกบัการถา่ยรปูคูก่บัจดุ

น่าสนใจกว่า 20 จุด อาท ิหอคอย 1 ตารางเมตร (Misfit Tower), หอชมววิ MVRDV (Anyang Peak), ร.ี
วอล.เวอร ์(Re.Vol.Ver), อโุมงค ์linear Building Up in The Tree, ทางวกวนกระจก(Dimensional Mirror 
Labyrinth), บา้นกล่องอันยาง (Anyang Crate House) ใหเ้วลาทุกท่านไดแ้ชะภาพฮปิๆ ชคิๆ กันมากมาย 
จากนัน้ชม สะพานกระจกแกว้ ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าซยุงั เมอืงชนุชอน ลักษณะคลา้ยสะพานแขวน ชมววิทวิทัศน์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมน ูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไกบ่ารบ์คีวิ มนั
หวาน กะหล ่าปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดี า คลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่
รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีสู่เ่ดนิทางสูเ่กาะนาม ิโดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ีเกาะแห่งนี้ตัง้ตามชือ่ของนาย
พลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทัพ
ไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนไดรั้บต าแหน่งสูงใน
ขณะทีท่า่นอายยุงันอ้ย แต่ต่อมาภายหลังท่านไดถู้กใสร่า้ยโดยศัตรูทาง
การเมอืงและถูกประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทัศน์ของสถานที่เคยใช ้

เป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชยี 
พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมน
ตกิเปรยีบประดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ีท่า่นจะไดพ้บ
กบัรปูปัน้ของเบยองจนุและชเวจวี ูและอสิระเดนิชมตามอัธยาศัย สมควร
แกเ่วลาพบกนั ณ จดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่2) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ คลา้ยกับสุกีย้ากี ้มสี่วนผสม เชน่ ผัก 
เนื้อสัตวห์ั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะน าวัตถุดบิเหล่านี้จุ่มแชล่งในน ้าเดอืด หรอืน ้าซปุ และปล่อยทิง้ไวส้ักพัก 
จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทานโดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – โซล - ยา่นฮงแด                                                                                                           
( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ ตัง้แต่ยคุโจซอน (Joseon) สรา้งขึน้
ชว่งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการ ป ร ะ จ า เ ข ต 
Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด เพือ่เป็นรากฐานส าหรับ
การสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมี
ความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระตู 4 ประตูในแต่ละทศิ 
และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามถูก
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตร์ เมือ่ปี 
ค.ศ. 1997 สรา้งขึน้ดว้ยอฐิ โดยจะมรีูบนก าแพงขนาดที่
พอด ีส าหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืนหรอืธนูไดเ้ชือ่กันว่าเป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัยมากทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของยคุนัน้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  เมน ูหมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่ว
โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง
หลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหรา่ย  

บา่ย จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวน
สนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลีใต ้ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขาเชญิท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟาร ีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารัก
เตมิเต็มความสุขของท่าน สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น
ต่างๆ ไม่จ ากัดชนิดพรอ้มทัง้บรรยากาศสุดโรแมนติก 
ทา่มกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดงไมด้อกนานา
ชนดิตามฤดูกาลตลอดทัง้ปี สมควรแกเ่วลา นัดพบ ณ จุดนัดหมาย จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูก่รุงโซล 
แวะชอ้ป ณ ศนูยเ์ครือ่งส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางแบรนดข์องเกาหล ีอาท ิ
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลาย อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่5) เมน ูปลายา่งเตาถา่น ปลาเนือ้แน่นยา่งรอ้นๆ ออกรสเค็มนดิๆ หอมถา่นทีใ่ชย้า่ง 
รับประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  
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หลังอาหาร จากนัน้น าทา่นไปอสิระเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงกนัตอ่ทีย่า่นฮงแด หรอื HONG-IK STREET เป็นยา่นช ้

อปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) ศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย 
ทีน่ี่มทีัง้แกลเลอรีศ่ลิปะ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอาย ุ
20-30 ปี ทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ไมส่งูมาก จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ย
เป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น 
เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมต่างๆ สถานทีท่ ีอ่ยาก
แนะน าใหน้กัเดนิทางสายชอ้ปและสายรวีวิไดรู้จ้กั ในปี 2019 นี ้เราขอแนะน า CAFÉ เปิดใหมย่อดฮติ 
อาท ิCafé de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่ในรา้น) รา้นอาหารทีต่กแต่งสไตลว์ันพชี
ทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  มเีมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชืน่ชอบตัวการต์ูนนี้ตอ้งไม่
พลาด หรอืท่านใดทีช่อบโลกของการต์ูน แนะน ารา้น Yeonnam-dong 239-20  (ไมร่วมค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ในรา้น) รา้นนี้ภายนอกดูเหมอืนคาเฟ่ธรรมดาทั่วไป แต่เมือ่ผลักประตูเขา้ไปในรา้น ท่านจะรูส้กึ
เหมอืนหลุดมาอยูใ่นโลกของหนังสอืการต์ูนอยา่งนัน้เลย ดว้ยสไตลก์ารแต่งรา้นเป็นลายเสน้ขาวด าแบบ 2 
มติ ิตัง้แตพ่ืน้ ผนัง ประต ูโต๊ะ เกา้อี ้จนถงึแกว้กาแฟและจานอาหาร ซึง่มองเผนิ ๆ ก็ไมแ่น่ใจว่าของจรงิหรอื
ปลอม?? แตรั่บรองถา่ยรปูมมุไหนก็สวยไปหมด หรอืทา่นใดยงัหลงใหลในมมุของภาพ 3 มติ ิTRICK EYES 
MUSEUM (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานที่ท่องเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและ
ภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D 
หรอืชมโซน ICE MUSEUM (ไมร่วมค่าเขา้ชม) เป็นเมอืงน ้าแข็งเป็นศลิปะการแกะสลักและจ าลองเป็น
เมอืงน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกบัความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  
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วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ– รา้นเชา่ชุดฮนับก (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่) - 
พระราชวงัเคยีงบ็อค - ศนูยส์าหรา่ย – ท าคมิบบั - ดวิต ี ้ฟร ี– เมยีงดง                              
( B / L / อสิระ ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็น
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไป
บ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่
ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกนาม ูซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบนัตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีุณภาพ
ดทีีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติการ
ทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี ้ฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ
และระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาด

แข็งแรง จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นเชา่ชุดฮนับก!! (ไมร่วมคา่เชา่ชดุทา่นละ 10,000-15,000 วอน) เรยีกวา่
เป็นวัฒนธรรมยอดฮติอกีหนึง่จดุของการมาเยอืนเกาหลใีต ้ทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืก “สวมชดุฮนับก” ดว้ยตนเอง แตง่ตัว
เป็นนางใน ซงักงุ หรอืคหบดใีนซรีีย่ช์ ือ่ดังหลายๆเรือ่ง  
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และเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศในการท่องเที่ยวมากขึน้ ถ่ายรูปออกมาไดส้มจรงิมากยิง่ขึน้ เราจะน าทุกท่าน
หลงัจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว  เดินทางมายัง พระราชวงัเค ียงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึง่เป็นพระราชวังทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1394 ตน้พระราชวงศท์ีส่ถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ภายในพระราชวังแหง่นี้มหีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 
หลังแตไ่ดถ้กูท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็น
ทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กับพลับพลากลางน ้าทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
ภายในมกีารแสดงโชวก์ารเปลีย่นเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชวแ์ตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีมี
โชวท์ัง้หมด 3 รอบ คอื เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมยักอ่น ปัจจุบันเป็นอาหาร
เลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุสขุภาพ ในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับใน
การตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมศนูยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหมทุ่กวัน มี
หลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอื
ขา้วหอ่สาหรา่ย เมนูง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลว่า สาหร่าย ค าว่า บับ แปลว่า ขา้ว
ลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้จะหั่นเป็นชิน้ๆ พอดคี าจิม้กบัโชยหุรอืวาซาบกิ็ไดต้ามใจชอบ จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ  

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหาร น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้า

น าสมัยเพยีงใด ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้เท่านัน้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางแบรนดด์ังของเกาหล ีเป็นแหลง่รวมตัวของวัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมจ านวนมากในแตล่ะวัน 
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วนัทีห่า้ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์  – 
ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน                                                              ( B / L / - ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสูศู่นยน์ า้มนัสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดย
กวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามัน
มาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี น าท่านชม
ศูนยเ์จยีระไนพลอยแอมมาทสิ ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและ
สขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์ น าท่านเดนิทางสู ่หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมค่า
ลฟิท์) ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครัง้ถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 
เมตร มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็นหอคอยเมอืงทีสู่ง
ทีสุ่ดตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 
1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงาม
ของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวันและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล 
ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่9) เมน ูจมิดกั หรอื ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ 
เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
ทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
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บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบ
และรากฝอยของโสมทีแ่ปรรปูเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม 
กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เชค็อนิรับบอรด์ดิง้พาส 
17.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ อสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE511 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
หรอื 
20.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ อสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE513 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
01.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 80,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

ราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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