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ก ำหนดกำรเดนิทำง       เดอืนพฤษภำคม 2561  
วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์D สาย 
การบนิ JIN AIR (LJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน ประเทศเกำหลใีต-้ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-เกำะนำมDิ  

01.05 น. น าทา่นเหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิท ีLJ002 
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร *เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่สะดวกตอ่การนัดหมาย* 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET  ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่
เป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจมี
หลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, 
Escada เป็นตน้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู: ดกัคำลบ ิไกบ่ารบ์คีวิผัดซอส อาหารทีส่รา้งชือ่ใหก้ับ
เมอืงชนุชอน โดยเป็นการน าไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดรวมกับซอสพรกิไทย
แดงแบบเกาหล ีเวลารับประทาน จะน าผักกาดเขยีว มาห่อรับประทาน หลังจากทานไปสักพักจะน า
ขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทัคคาลบ ีเรยีกว่าทัคคาลบโีปคมึ เสริฟ์พรอ้มกับเครือ่งเคยีง 
เชน่ โอเดง้ปรงุรส กมิจ ิหรอืน ้าซปุเย็น 
น าทา่น ลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มไปยงั เกำะนำม ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้่านชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดัง ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ 
เชน่ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิผ่านดงตน้สน มเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศ
สดุประทับใจ… 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมน:ู ชำบชูำบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นื้อหมหูั่นช ิน้บางๆ ปู
อัด หั่นยาวๆ เกี๊ ยวกุง้ เกี๊ ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนดิลงไปทัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถั่วงอก 
กระหล ่าปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เติมดว้ยน ้ าซุปรอ้นๆ ตม้ต่อจนเดือด ก่อนจะเริ่ม
รับประทาน ก็จะน าอดุง้ลงตม้อกีครัง้ พอสกุก็ตักมาทานกบัขา้วสวย กมิจ ิและน ้าจิม้   
น ำทำ่นเขำ้สทูีพ่กั โรงแรม : RASUNG HOTEL OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีส่ำม สวนสนกุ EVERLAND (เต็มวนั)-N SEOUL TOWER 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก EVERLAND สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ี ซึง่ถูกขนาน
นามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กำหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ใหท้่านไดท้่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีท่าน
จะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพอ่และเสอืผูเ้ป็นแม่
นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไม่
จ ากดัชนดิ เชน่ รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train), เฮอรร์เิคน (Double Rock Spin), เรอืเหาะ
ไวกิง้ (Columbus Adventure), และทีพ่ลาดไม่ได!้! รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ซึง่เป็น
ไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งนี้ ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวน
รอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังบานสะพรั่งอวดสสีันที ่สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season 
Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลาย ตลอดทัง้ปี  

กลำงวนั **อสิระอำหำรกลำงวนั EVERLAND**   
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป โซลทำวเวอร ์(SEOUL TOWER) หรอื หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 
TOWER) หรอื นัมซนัทาวเวอร ์(NAMSAN TOWER) ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเทีย่วทีถ่อืว่า
เป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล มคีวามสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะเป็น
คูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซล
ทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่วา่คู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นยิม
ใชล้กูกญุแจเล็กๆ เขยีนขอ้ความสัญญารัก และชือ่ของคู่รักลงไปในกญุแจ แต่ชว่งปีหลังๆ มานี้เริม่มี
การพัฒนาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศัพทม์อืถอื, บัตร T-MONEY, โซจั่กรยาน, พลั่ว และ
อปุกรณ์แปลกๆ อกีหลายอยา่งทีคู่่รักรุ่นใหมส่ามารถคดิได ้และน ามาใชแ้ทนลูกกญุแจ) **ราคาทัวรน์ี้
ไมร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนู : พอรก์คำลบ  ิหรือ หมูย่ำงเกำหลี เป็นเนื้อหมูหมัก
เครือ่งปรงุคลา้ยๆ กบั บลุโกก ิแตเ่นื้อจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานตอ้งน ามายา่งบน
ตะแกรงเตาถา่นจนสกุ และใชก่รรไกรตัดใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ พอค า รับประทานกับขา้วสวย กมิจ ิและผัก
สด หอ่ผักแลว้จิม้น ้าจิม้ 
น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทพีกั : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 



 

วนัทีส่ ี ่ COSMETIC SHOP-ศนูยส์มนุไพรโสมเกำหล-ีศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-พระรำชวงัคยองบก
กงุ+ใสฮ่นับก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทา่นสู ่COSMETIC SHOP ใหท้า่นชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาว
เกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, 
MISSHA และอืน่ๆ จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรโสมเกำหล ีซ ึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจาก
โสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ กลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรัก
และนับถือ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจิัยมากมาย จากมหาวทิยาลัยแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณ
ชว่ยลดไขมัน และน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลา้ง
สารพษิในรา่งกาย เพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลังเป็นสิง่ทีไ่ดรั้บความ
นยิมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก  

 น าทกุทา่นชม พระรำชวงัคยองบกกงุ ทีเ่ป็นทัง้สญัลักษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ 
ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมือ่มกีาร
รกุรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค่ 10 หลังเท่านัน้ พเิศษ!! ใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจดว้ยการใสช่ดุประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ ตามรอยซรีีย่เ์กาหลยีอ้นยคุทีพ่ระราชวังคยองบกกงุ ไดแ้บบฟินๆ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู : ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยกอ่น เชือ่กันว่าบ ารุงและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว ในหมอ้ดนิรอ้น  เป็นเมนูอาหารวังตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ซซอน 
น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น า ใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ เป็นตน้  
น าทา่นแวะชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุว่า 600 ปีที ่ทอดผ่านใจกลาง
เมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหมท่ าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าว
กวา่ 6 เมตร   
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดเมยีงดง หรือ สยำมสแควรเ์กำหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของ
เกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิ
เสือ้ผา้แฟชัน่แบบ อนิเทรน์ เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกี
รปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน ให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนู : บุลโกก ิอาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกีอยา่งหนึง่ เป็นเนื้อสัตว์
ซอสบาร์บคีวิเกาหลี ปรุงสุกใชเ้ทคนคิการย่างแบบดัง้เดมิ น ามาขลุกขลกิกับซปุบุลโกกกิะทะรอ้น 
พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จิม้น ้าจิม้ 
น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทพีกั : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีห่ำ้ ศนูยส์มนุไพรบ ำรงุตบั ฮอกเกตนำม-ูโรงงำนเจยีระไนพลอยอเมทสิ-ชอ้ปป้ิงฮงแด-ซุปเปอร์
มำเก็ต-สนำมบนิอนิชอน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ศนูยส์มุนไพรบ ำรุงตบั ฮอกเกตนำมู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง  มรีสเปรีย้ว ดี
ส าหรับบคุคลทีน่ยิมดืม่ชา กาแฟ น ้าอดัลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้ง หรอื 
ไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนังของตับหรอืไต น าท่านชม โรงงำนเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
จากนัน้ชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุน่สดุชคิที ่ยำ่นฮงแด ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็ก
วัยรุน่ มทีัง้สนิคา้แฟชัน่  เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทาง
วัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย       

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู : จมิดกั หรอื ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ย
กบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่SUPERMARKET (ละลายเงนิวอน) เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้น 
แห่งนี้มขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ 
ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 

19.55 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001 (บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



23.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ   
   

** พำสปอรต์ควรมอีำยุไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง ** 

**รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั** 
**เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสำยกำรบนิ  

กรุณำเช็คกอ่นวนัเดนิทำง** 
 

**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออก ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้
หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  *ไมม่รีำคำเด็ก** 

วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่าน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บาท / ท่าน)  

ที่น่ัง 

1-5 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

3-7 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

4-8 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

5-9 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

6-10 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

7-11 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

8-12 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

9-13 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

10-14 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

11-15 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

12-16 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

13-17 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

14-18 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

15-19 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

16-20 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

17-21 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

18-22 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

19-23 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

20-24 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

21-25 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

22-26 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

23-27 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

24-28 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

25-29 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

26-30 พฤษภาคม 2561  15,900 4,900 25 

27-31 พฤษภาคม 2561 15,900 4,900 25 

28 พฤษภาคม-1 มถินุายน 2561 15,900 4,900 25 

29 พฤษภาคม-2 มถินุายน 2561 15,900 4,900 25 

30 พฤษภาคม-3 มถินุายน 2561 15,900 4,900 25 



 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองพรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน *ชว่งเทศกาลมัดจ า 10,000 บาท *หากเป็นราคาโปรโมชัน่
ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
รำคำรวม 
*คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนัทกุแหง่ ไป-กลับ พรอ้มคณะ *คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ *คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  *คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำไมร่วม 
*คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่น ละ 30,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น  
*คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมพงึพอใจในบรกิำร                                                                                        
*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย          * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่
จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  
**ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตัวออกจาก
โปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไมว่่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมคี่าใชจ้่ายในการ
แยกตัวออกจากทัวรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการ
ใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย** 
*** ทัวรน์ีจั้ดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวันเท่านัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หาก
ลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD*** 
*รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรัฐบาลใหท้ัวรล์ง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทัวรข์อความร่วมมอืลูกทัวรล์ง ทุกรา้นซือ้ไม่ซือ้ไมว่่ากัน 
ทางบรษัิทฯ ไมม่นีโนบายบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่ำ่นไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลา
ของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย
เป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ ในทุกกรณี กรุ๊ปที่
เดนิทางตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

31 พฤษภาคม-4 มถินุายน 2561 13,900 4,900 25 



*เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไมว่่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 
*ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ท ัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกดิจำก ควำม
ขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได ้ โปรแกรมกำร

เดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่ว
บำงรำยกำร อตัรำคำ่บรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ ี

ผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออก ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้

หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆทิง้ส ิน้* 


