
 

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

 
 
 
 
สักการะขอพร ณ วัดโชเกซา  I  เลือกซื้อเครื่องสําอางคชื่อดงัของเกาหล ี ศูนยเวช

สําอางค  I  สนุกกับเครื่องเลนมากมายที่ EVERLAND  I คลองกุญแจคูรกั 

ชมววิกรุงโซล N SEOUL TOWER  I  ชอปปงกระจาย ยานดัง เมียงดง  I  บินไป

กลับไฟลทบาย - เท่ียง 
 
 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมทองเที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 
INCHEON 
หรือเทียบเทา 
โรงแรมมาตรฐาน 

2 
กิมจ+ิฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเคร่ืองเลนไมจํากัด)  I   
ศูนยเวชสําอาง  I  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
ศูนยโสม  I  ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  I  ศูนยสมุนไพร  I  วัดโชเกซา  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I  
DUTY FREE  I  ศูนยรวมแหลงวยัรุนชอปปง ตลาดเมียงดง  I  SUPERMARKET 

INCHEON 
หรือเทียบเทา 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน  I  ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ   
 
 

    \     
 

KOREA SUMMER SPECIAL 
#โปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี4 วัน 3 คืน 

 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 
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คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4           ณ 
เคานเตอรสายการบนิ JEJU AIR โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต 

    
  

ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต 

 7C2202 14.35 น. 22.15 น. 

 
#ขาวหอสาหรายกิมบับ+นมกลวย 

   เย็น รับประทานอาหารเย็น ขาวหอสาหรายกิมบับ+นมกลวย 

 
หลังจากเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต 

นําทานเขาสูที่พัก INCHEON หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

ขอแนะนําเพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุใน

ภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียง
เล็กนอยก็ไมสามารถนําติดตัวขึน้เครื่องบนิได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปด - ปด ผนึกได และมี
ความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา
อากาศยานตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตาง
กัน การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผกั ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรบั 
 

    กิมจิ+ฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเครื่องเลนไมจํากัด)  I   
    ศูนยเวชสําอาง  I  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) 

 
     เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#กิมจิ 
เชานี้พาทานเดินทางสู กิมจ ิรวมประสบการณในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ใหทานไดสนุกสนาน

ในการลองทําและชิมกิมจิฝมือของตัวทานเอง  
 
#ฮันบก 
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จากนั้นเชิญทานเขารวมเปนสวนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตงกายโดยชุดประจําชาติ ชุดฮันบกพรอมถายรูปเปนที่ระลึก!!! 

เพื่อไปอวดคนทางบาน... 
 

#สวนสนุกเอเวอรแลนด 
เต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถ
เลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนาม วา “ดิสนียแลนดเกาหล”ี  มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ใหทานสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด อาทิ เชน ทีเอ็กซเพรส รถไฟเหาะ 
หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนทีไ่มชอบการเลนเครื่องเลน สามารถเขาซาฟารี 
ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดท่ีนี่ และชมความนารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนไดเดินชมและถายรูปกับ
สวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวน
ดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

 
#บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวย เมนู บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปงยางสไตลเกาหล ีรับประทานพรอมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  

 
#ศูนยเวชสําอาง 
หลังจากนั้นเดินทางสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิเชนครีม
น้ําแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผานชมดานหนาทําเนียบประธานาธบิดี (บลูเฮาส) ซึง่อยูในทําเลที่
ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร มีทิวเขานอยใหญเรียงรายซอนตวัอยูดานหลัง  ดานหนาเปนอนสุรณสถานนก
ฟนิกซสัญลักษณแหงสันตภิาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพ ุ
นับเปนจดุที่มีฮวงจุยที่ดีท่ีสุดของกรุงโซล 
 
#N SEOUL TOWER 

เดินทางสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER  ซึ่งอยูบนเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18 หอคอยที่สูงท่ีสุด
ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีนาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง,สวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณผูรกัชาติอัน ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและ
ถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกญุแจคูรัก (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

   เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดวย ผักสดหลายชนิด ตมในน้าํซปุปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

ของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 
 

หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

  ศูนยโสม  I  ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  I  ศูนยสมุนไพร  I  วัดโชเกซา  I      
  พระราชวังชางด็อกกุง  I DUTY FREE  I  ศูนยรวมแหลงวัยรุนชอปปง  
  ตลาดเมียงดง  I  SUPERMAKET 
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    เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#ศูนยโสม 
เชานี้พาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 
ปองกันโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง ทานไหนท่ีตองทํางานดึก 
นอนดึก หรือพักผอนไมเพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออนลา ทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา รางกายรูสึกสด
ชื่น..อิสระใหทานไดซื้อกลับไปบาํรุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
 
#ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง 
นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันใน
เสนเลือด เพื่อปองกันการอดุตันของเสนเลือด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
#ศูนยสมุนไพร 
จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอย
แลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา 
กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตบั 
ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย 

 
#วัดโชเกซา 
จากนั้นนําทานสู วัดโชเกซา วดัศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจะ
เปนวัดที่ตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมืองแตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมี
ตนไมใหญที่มีความสูงกวา 26 เมตร อาคารเกาแก และเจดียที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากนี้ยังมี
ความสําคญัในการจัดพิธีการสําคัญ แหโคมไฟรูปดอกบัว ในวนักอนวันประสูติของพระพุทธเจา โดยขบวนแห
นี้จะเร่ิมตนตั้งแตสนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดท่ีวัดแหงนี ้
 

#พระราชวังชางด็อกกุง 
นําทานเดินทางสู พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งเปนพระราชวังหลวงวังที่สองท่ีสรางตอ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังที่มีความสําคญัอยาง
มากตอกษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณที่สุดใน 
5 พระราชวังหลวงทั้งหมดท่ียังคงเก็บรักษาไว และ ที่นี่ยังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO วาเปน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป 1997 
 
#ซัมเกทัง 

  เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไกตุนโสม  
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบนัเปนอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไกจะมีขาว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคยีงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

 

#ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) 



 
นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษทีี่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานได     เลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง 
น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  

 
#เมียงดง 
พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวัยรุนเกาหล ี เมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนด
เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกนัอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาได
อยางหลากหลายทั้งเส้ือผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, 
ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสือ้ผา เครื่องประดบั, ซีดีเพลง, วี
ซีด-ีดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคาหลากหลายชนิดให
ไดเลือกซื้อกัน  
 
#SUPERMARKET 
แวะชอปปงที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบาน ที่รานแหงนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง
กิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก  
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทําคือหัน่เนื้อสัตวเปน
ชิ้นบางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ําขลุกขลกิ 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก INCHEON 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 
 

     ทาอากาศสยานนานาชาติอินชอน  I  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
#SNACK BOX 

     เชา  รับประทานอาหารเชา บริการทานดวย SNACK BOX  
 

ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 7C2201 07.10 น. 11.20 น. 

 

KOREA SUMMER SPECIAL 
#อัตราคาบริการ 

เดือน สิงหาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

01 – 04 สิงหาคม 14,900.- 15,900.- 

02 – 05 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
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04 – 07 สิงหาคม 

 

14,900.- 14,900.- 

06 – 09 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

07 – 10 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

08 – 11 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

09 – 12 สิงหาคม 14,900.- 15,900.- 

10 – 13 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

11 – 14 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

13 – 16 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

14 – 17 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

15 – 18 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

16 – 19 สิงหาคม 14,900.- 15,900.- 

17 – 20 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

18 – 21 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

19 – 22 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

20 – 23 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

21 – 24 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

22 – 25 สิงหาคม 14,900.- 15,900.- 

23 – 26 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

24 – 27 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

25 – 28 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

26 – 29 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

27 – 30 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

28 – 31 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

29 – 01 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

30 – 02 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

31 – 03 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ 

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ 
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน 
 



 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้นี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทากนัและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได, ตารางทัวรสลับโปรแกรมได, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอมูลใหมั่นใจกอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยนัการจอง* 
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดนิทางเทานั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี 
 

***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร 
อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการ 

ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสวนที่เหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มัดจําขัน้ต่ํา 5,000.- บาท/ทาน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวรรวม 
 

 คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ   
 คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ        
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ        
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ        
 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีม ี        
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.      
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทัวรไมรวม 
 

 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 



 
 คาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป 
 หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%      
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คาวซีาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิน่ที่อยู 4.

สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
ใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนงัสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะยื่นวซีา)  

 คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER 
 คากระเชาท่ีอุทยานแหงชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

 จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ เนื่องจากไมผานการพิจารณา

ในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณา
เปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคนืเงินได  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนเขาเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
ตองเหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล  

 หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดนิทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 



 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนได ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดนิทาง
เปนสําคญั 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  
ลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น  

 ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดนิทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

 กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได 
 กรณีท่ีทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอบุัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

การยกเลิก 

- ตองยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 45 วนัเทานั้น คืนเงนิคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี 
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงนิใดๆทั้งส้ิน 
 

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดนิทางได 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด 
 

พาสปอรตจะตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆเปนที่เรียบรอยแลว ใน
กรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการทองเท่ียวอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  

 


