
BOOKING CODE : HKS-XX53-S02 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE SPRING                                         UPDATE 25/04/61       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน้ํามนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วันแรก  สนามบินสวุรรณภูมิ                                                                                                         ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน

ทีเวย์ (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง สนามบินอนิชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ        ( - / L / D ) 
01.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW102 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 

2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น า
ท่านเดินทางสู่คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ าฮัน
กับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองอินชอนและกรุง
โซล วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและใช้เป็นพ้ืนที่ในการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยเกาหลีมีการริเริ่มสร้างทางระบายน้ าขึ้นครั้งแรกในสมัย
กษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทาง
เทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
น้ าท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติอย่างมาก น ามาสู่

เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วันที ่28 เม.ย.-2 พ.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
INFANT (เด็กเลก็อายุ ไม่เกิน 2 ป)ี ราคา 6,000 บาท 
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โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาส ารวจทั้งส้ินรวม 5 ปี  เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 จากนั้นน าท่านล่องเรือสุดหรู HYUNDAI CRUISE (รอบ 11.00 / 12.00 / 
13.30 น.) เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติก ฟังเพลงสุดประทับใจ ประมาณ 45 นาที น าท่านเดินทางสู่ 
HYUNDAE OUTLET เลือกซื้อสินค้าแบนด์พรีเมียมชั้นน ามากมาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ 
บ่าย น าท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of 

General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตาม
ชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ  17 ท่านเป็นผู้มี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจน
ได้รับต าแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่าน
ได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิว
ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี  Winter 
Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพ
อันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็น
พระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปป้ันของเบยอง
จุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน 
ณ จุดนัดหมายเพ่ือลงเรือกลับ 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 2) เมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (DAKGAKBI) อาหารเลื่องชื่อโดยการน าไก่บาร์บี
คิว มันหวาน กะหล่ าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ 
รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ 

ที่พัก  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม วัดวาวูจองซา – ทํากิมจิ – สวมชุดประจําชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทง

แดมุน –  โชว์ FANTA STICK                                                                          ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา น าท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า 
ขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดนี้  เศียร
พระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดนี้สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพ่ือแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณา
ของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลัก
สะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพ่ือให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิให้ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท ากิมจิ พร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุก้ียาก้ี 
มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ าเดือด 
หรือน้ าซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นน าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทาน
โดยจุ่มลงในซอส 

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของ
ท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิดพรอ้มทั้งบรรยากาศสุดโรแมน
ติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล
ตลอดทั้งปี 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบัน
เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทรา
แดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปป้ิงที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-
สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศการช้อปป้ิงสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นน าท่านชมโชว์พิเศษ FANTA STICK การแสดง
ประกอบดนตรีบอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวน่าประทับใจ 

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

น าท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อก เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมขององค์การยเูนสโก 
มีความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในป ีค.ศ.1  405  ใช้เป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ในราชวงศ์โช  ชอนหลายองค ์จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong)  ดังนั้น 
ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด แม้จะเคยเกิดเหตุ
อัคคีภัยกับพระราชวังแหง่นี้มาแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี (RED 
GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่
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มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์
รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่
น าเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนูบูลโกกิ (BULGOGI) หมูหมักทานกับน้ําซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม  
บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อ

มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ 
ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 8)  เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จัก

กันดีทั่วโลก โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่อง
เคียงหลากชนิดกับน้ าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ าซุปสาหร่าย  
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัย
เพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องส าอาง   แบ
รนด์ดังของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปป้ิง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน
ที่นี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน 

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

ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ                                                                ( B / L / -) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 
วอน) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN 
TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจาก
ฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 
18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้ง
แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , 
PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้ง
ยามกลางวันและยามค่ าคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ า Han ซึ่งไหลผ่านใจ
กลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา 
BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร 
ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มี
คุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการ
ทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 
น าท่านสู่ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็ม
แดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดง โดย
กว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลติ
และวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี น าท่านชมโรงงาน
เจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีมว่งพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและ
สุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้
สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

 บ่าย จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้
หรือป๊อกก้ีเกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

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

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบรกิารทีส่นามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น  
กรณที่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองต๋ัวเคร่ืองบินหรือยานพาหนะอื่นๆ 
เพื่อใช้เดินทางมาและกลบัจากสนามบินสุวรรณภูมน้ัิน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีที่เกิดข้ึน 

เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ 
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ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.   8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
10. น้ าเปล่าวันละ 1 ขวด   

 
ราคาทัวร์ไม่รวม   
1.    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี)  
2.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด ปกติ 15 กิโลกรัม 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์) 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
*  กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจําท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัด

จ าแล้วเท่านั้น 
*  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง  
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะท าการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 

สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองช าระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับ

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ํากว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น 
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี  
จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่

ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวา่งหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน   
ทั้งน้ีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

5.  กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชําระเพ่ิมร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครั้ง 

 
หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแลว้ ประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอทา่นที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หากทา่นสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 


