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อัตราค่าบริการ 

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

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00  น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบนิ 
T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ -  APRIL SNOW FESTIVAL -            

01.25 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงโซลโดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที ่TW102  (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  

เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วันท่ี 12-16 เม.ย. 61 27,999 27,999 5,000 9,999  

วันท่ี 13-17 เม.ย. 61 27,999 27,999 5,000 9,999  

INFANT (เด็กเลก็อายุ ไม่เกิน 2 ป)ี ราคา 6,000 บาท 
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 น าทา่นลงเรือเฟอร์รี่สู่เดินทางสู่เกาะนาม ิโดยใช้เวลาขา้มประมาณ 10 นาที พบกับสสุานนายพลนามิ (Tomb 
of General Nami) เป็นสถานทีท่ี่มีความส าคัญต่อประวตัิศาสตรข์องเกาะนามิเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้ง
ตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเขา้รับราชการตั้งแต่อาย ุ 17 ท่านเป็นผูม้ีความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทาง
ภาคเหนือของเกาหลจีนไดร้ับต าแหน่งสูงในขณะที่ทา่นอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่รา้ยโดยศัตรู
ทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมววิทวิทศันข์องสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีว ี Winter 
Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ทา่นได้เก็บภาพอันสวยงามนา่ประทับใจสุดแสนโรแมนติก
เปรียบประดุจทา่นเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นีท่่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจนุและชเวจวีู และ
อิสระเดินชมตามอัธยาศยั สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนดัหมายเพ่ือลงเรือกลับ 

เที่ยง บริการ เมนทูัคคาลบีหรือไก่บารบ์คีิวผดัซอสเกาหล ี(มื้อที ่1) อาหารเลื่องช่ือโดยการนาํไก่บาร์บคีิว มัน
หวาน กะหล่ําปล ีต้นกระเทยีม ซอส และข้าว มาผดัรวมกันบนกระทะแบนสดีาํ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เขา้
ที่ รับประทานคูก่ับผกักาดเกาหลีและเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

บ่าย                 น าทา่นเดินทางสู่สถานที่จัดงาน APRIL SNOW FESTIVEL 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่การท่องเทีย่วเกาหลี
ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีเป็นประจ าทุกปี  

14.00 น. ลงทะเบียนแข่งขัน “สโนว์ สเลด หรอื เลื่อนหิมะ” และรบัหมายเลขการแข่งขัน 
15.00-17.30 น. เร่ิมแข่งขนั “สโนว์ สเลด หรือ เลื่อนหิมะ” 
16.30-19.00 น. ประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขนั พร้อมลุน้รับของรางวลัพิเศษจากการท่องเทีย่วเกาหลีมากมาย 
ค่ า บริการอาหารค่ํามื้อ พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ ดนิเนอร์ ณ ห้องอาหาร (มือ้ที่ 2)   
ที่พัก YONGPYEONG SKI RESORT หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่าม          ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองซูวอน น าชม ป้อมฮวาซอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองซูวอนได้ขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ดว้ยทีว่า่มีอายมุากกว่า 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อม
ปราการนี ้ความยาวของก าแพงโดยรอบยาว ถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมนี้ถูกสรา้งล้อมรอบเมืองซวูอนโดยจะ
มีประตูประจ าอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทศิเหนือมชีื่อวา่ จังอันมุน (Janganmun) ทิศใต้เรียกว่า พัลทัลมุน (Pandalmun) ทิศ
ตะวันออกคือ ชางนยูงมูน (Changryongmun) และทิศใต ้คือ ฮวาซอมนุ (Hwaseomun) ภายในป้อมปราการนี้ม ี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace ตั้งอยู่ด้วย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ใหท้่านได้ชมไร่สตรอเบอรร์ี่ สัมผัสบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่ของ
ชาวเกาหล ี และไดจ้ัดสตรอเบอร์รี่สดๆ ใหท้่านได้ลิม้ลองท่านละ 1 แก้ว นอกจากนั้นท่านยังสามารถซื้อกลับมา
ฝากคนทีท่่านรักจากเมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามใหท้่านวนัสุดทา้ย (การทานสตรอเบอร์รี่
ให้ทานเฉพาะในสวนเทา่นัน้ห้ามน าออกมารับประทานข้างนอกเด็ดขาด ) 

เที่ยง  บริการ เมนูโอซัมบูลโกก ิ(มื้อที ่4)  
บ่าย จากนัน้ทา่นเดนิทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ้ ตั้งอยูท่่ามกลาง

หุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตวัการต์ูนสุดน่ารัก เติมเตม็
ความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกทา่มกลางสวน
สวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนดิตามฤดูกาลตลอดทั้งปี จากนั้นน าทา่นสู่ COSMETIC OUTLETS 
เป็นศูนยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหล ี อาท ิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบ
รนด์เนมทีน่ าเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย   

ค่ํา บริการ Shabu Shabu สกุีส้ไตล์เกาหลีบนหม้อไฟรอ้นๆ (มื้อที ่5)  
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปป้ิงที่ชื่อได้วา่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู

เมืองโบราณทางทิศตะวนัออกท่านสามารถซื้อสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-
สตร ี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรือของทีร่ะลึก อาท ิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผา้พันคอ ทา่นจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศการช้อปป้ิงสินคา้ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ที่พัก   PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
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วันทีส่ี ่         ศูนย์โสม – ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคยีงบ๊อค – ผ่านชมบลูเฮา้ส์ – ศนูย์ฮอกเกนาม ู–   
           ดิวตี ้ฟรี – เมยีงดง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
 น าทา่นเดินทางสู่ศนูย์โสมรฐับาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอาย ุ 6 ปีซึ่งถือวา่เป็นโสมทีม่ี

คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซื้อโสมทีม่ีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุงรา่งกาย
หรือฝากญาตผิู้ใหญท่ี่ทา่นรักและนับถือ *กรณีกรุ๊ปเดินทางตรงช่วงทีด่อกซากุระบาน จะน าทา่นชมซากุระ ที่
ก าลังบานอยู่ทัว่เกาหล ี (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณปลายเดือนมีนาคาถึงต้นเดือนเมษายน) บริเวณเกาะยออิ
โด เพราะไม่วา่จะเดินทางไปที่ไหนสองขา้งทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน ละลานตาจนอดใจ
ไม่ไหวต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว ้และถ่ายรูปคู่ดว้ย อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมา
ปิคนิคตามสวนสาธารณะทั้งทีม่าเป็นเพ่ือนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครวั ชวนกันมาพักผ่อนท าอาหารมานั่ง
ทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากไม่บานไมม่ีการหักคนื
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน จากนัน้ชมพระราชวงัเคยีงบอ็ค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.
1392-1910) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนีม้ี
หมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกท าลายไปมากในสมัยทีญ่ี่ปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์
บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกท าลายขึ้นมา
ใหมใ่นต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ าที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตา่งๆ
ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชวแ์ต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาท ีมีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.  

เที่ยง บริการ เมน ูSAMGYETANG หรือ ไกตุ่น๋โสม (มื้อที่ 7) อาหารในวงัในสมยักอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่อง
ช่ือของเมืองหลวงเช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดง 
และเคลด็ลับในการตุ๋นเสิรฟ์พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุก ี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดาํและ
เกลอื 

บ่าย จากนัน้ผ่านชมบลูเฮาส์ทาํเนียบของประธานาธิบดี (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ
ทั้งส้ิน) ผ่านชมอนสุาวรยี์นกฟีนกิซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนยีภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัว
มังกรและวงเวียนน้ าพุซึ่งนับเป็นจุดทีม่ีฮวงจุ้ยที่ดทีี่สุดของกรุงโซล น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันทีศู่นย์
สมนุไพรฮอกเกนาม ูซึ่งเป็น  สมุนไพรที่ทัว่โลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรที่มีคณุภาพดีที่สุดใน
การบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมนุไพรที่หาไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะได้ชมการสาธิตการทดลองตวัยาจาก
สมุนไพรชนิดนี้ม ี เป็นตน้ไมท้ี่เจริญเติบโตในปา่ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-
800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นยิมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนัน้น าทา่นช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษีทีด่วิตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ
น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ 

ค่ํา  บริการ เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษ์ อิ่มอรอ่ยสดุประทบัใจ (มื้อที ่8)  
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากทา่นต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใด ทา่นจะต้องมาที่เมยีงดงแหง่นี้ พบกับสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผ้าแฟชัน่แบบอินเทรน 
เครื่องส าอาง   แบรนด์ดังของเกาหล ี พบกับความแปลกใหมใ่นการช้อปป้ิง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุม่สาว
ชาวโสมไปรวมตวักันที่นี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวนั  

ที่พัก   PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า         น้ํามนัสนเข็มแดง – แอมมาทสิ – หอคอย N SEOUL TOWER – โรงงานสาหรา่ย – ใส่ชุดประจําชาติ 
(ฮันบก) - ภาพ 3 มติ ิ– ซปุเปอรม์าเกต็ – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 
 น าทา่นสู่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดงหรอื RED PINE ซึ่งผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลซีึ่งจะใช้ตน้

สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวจิัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็ม
แดง โดยกวา่จะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอา
น้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอยา่งดี น าท่านชม
โรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่งพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค จากนั้น
น าทา่นสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมคา่ลิฟท์ ทา่นละ 400 บาท หรือ 10,000 
วอน)  ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีส่ิงที่นา่สนใจ 
เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง สวนพฤกษชาต ิ  อาคารอนุสรณผ์ู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ละครเกาหลแีนวนา่รักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่อคอยหรือคล้อง
กุญแจคู่รักตามอัธยาศยั จากนั้นน าทา่นเข้าชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลผีลิตสาหร่าย
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ใหม่สดทุกวนัมหีลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก พิเศษ!!! สวมชุดประจําชาติเกาหล ี (ฮนับก) 
มีหลากหลายชุดให้ทา่นได้เลอืกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นชมและเก็บความประทับกับจิตรกรรมที่
รังสรรคข์ึ้นดว้ยไอเดียภาพ 3 มิต ิ 

เที่ยง บริการเมน ูจิมดัก (มื้อที ่10) ลักษณะเปน็ไก่ผดักับวุน้เสน้และผัก เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  
บ่าย จากนัน้แวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเกต็ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมตา่ง ๆ 

ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เครื่องส าอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกก้ีเกาหล ี ชินราเมงหรือมามา่เกาหล ี เป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะ
เดินทางสู่สนามบินอินชอน   

20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน T’WAY เที่ยวบนิที่ TW101   
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอบัุติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
10. น้ าเปลา่วนัละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัร์ไม่รวม  
1.    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีต้องการใบเสรจ็รับเงิน / ใบก ากับภาษี)  
2.    ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพทส่์วนตวั คา่ซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง อาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินก าหนด ปกติ 20 กิโลกรัม 
4. ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ทอ้งถิ่นทา่นละ 1,200 บาท (ชําระพรอ้มค่าทัวร)์ 
 
เงือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรุณาวางเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจําท่านละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถูกยืนยนัเมื่อได้รับค่ามัด

จ าแล้วเทา่นัน้ 
*  ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระ 30 วันก่อนการเดนิทาง  
*  หลังจากช าระค่ามดัจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษทัฯจะท าการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหนา้ 1-2 

สัปดาห์ก่อนการเดนิทางเท่านั้น 
 
 
เงื่อนไขการเปลีย่นวันเดนิทาง หรือเปลีย่นชื่อผู้เดนิทาง 

• กรณีวนัเดินทางตรงกับวนัหยดุนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
อย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี ้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีวนัเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ต้องแจ้งเปลีย่นวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี ้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหมม่าแทนผู้ทีไ่ม่สามารถเดินทางได ้

• กรณีจองทวัรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดินทาง ผู้จองทวัรไ์มส่ามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรอืเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีน่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 

การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะทําการ Request ให้ได้เท่าน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี  
จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่

ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวา่งหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน   
ทั้งน้ีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัททวัรค์ืนคา่ใชจ้า่ยให้ทั้งหมดตามยอดทีผู่้จองช าระ (หากการเดนิทางนัน้ตรงกับ
ช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตคี่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
 ตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จา่ย 10,000 บาท  
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จา่ย 50% ของราคาทัวร์ 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทวัรต์ั้งแต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทวัรต์่ํากวา่นีอ้าจจะตอ้งมีการปรับราคาขึ้น 
2. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประทว้ง การนดั

หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที่ทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่ีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

5.  กรณีลกูค้าไม่เขา้รา้นชอ็ป ชําระเพ่ิมรา้นละ 50 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทําการจองทุกครั้ง 

 
หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแลว้ ประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอทา่นที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หากทา่นสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 


