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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภมิู 

22.00  น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) 

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที ่12-16 เม.ย. 61 27,999 27,999 5,000 9,999  

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

วนัที ่14-18 เม.ย. 61 25,999 25,999 5,000 9,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วันที่สอง  สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ-  APRIL SNOW FESTIVAL -            

01.25 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงโซลโดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102  (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.35 น. เดินทางถงึสนามบินอินชอนประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
 น าทา่นลงเรือเฟอร์ร่ีสูเ่ดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกบัสุสานนายพลนามิ (Tomb of General 

Nami) เป็นสถานท่ีที่มีความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเกาะแหง่นีต้ัง้ตามช่ือของนายพลนามิซึ่ง
เข้ารับราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ทา่นเป็นผู้มีความสามารถน าทพัไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับต าแหน่งสงู
ในขณะท่ีทา่นอายยุงัน้อย แตต่อ่มาภายหลงัทา่นได้ถกูใสร้่ายโดยศตัรูทางการเมืองและถกูประหารชีวิต จากนัน้ชมวิวทิวทศัน์
ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี Winter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอนั
สวยงามนา่ประทบัใจสดุแสนโรแมนติกเปรียบประดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ท่ีนี่ทา่นจะได้พบกบัรูปป้ันของเบ
ยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จดุนดัหมายเพื่อลงเรือกลบั 

เที่ยง บริการ เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (มือ้ที่  1) อาหารเลื่องชื่อโดยการน าไก่บาร์บีคิว มันหวาน 
กะหล ่าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่  รับประทานคู่
กับผักกาดเกาหลีและเคร่ืองเคียงต่างๆ  

บา่ย                  น าทา่นเดินทางสูส่ถานท่ีจดังาน APRIL SNOW FESTIVEL 2018 ซึง่เป็นกิจกรรมที่การทอ่งเที่ยวเกาหลร่ีวมกันจดัขึน้เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวของประเทศเกาหลเีป็นประจ าทกุปี  

14.00 น. ลงทะเบียนแขง่ขนั “สโนว์ สเลด หรือ เลื่อนหิมะ” และรับหมายเลขการแขง่ขนั 
15.00-17.30 น. เร่ิมแข่งขัน “สโนว์ สเลด หรือ เลื่อนหิมะ” 
16.30-19.00 น. ประกาศและมอบรางวลัแก่ผู้ชนะการแขง่ขนั พร้อมลุ้นรับของรางวลัพิเศษจากการทอ่งเที่ยวเกาหลมีากมาย 
ค ่า บริการอาหารค ่ามือ้ พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ ดนิเนอร์ ณ ห้องอาหาร (มือ้ที่ 2)   
ที่พกั YONGPYEONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม          ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซวูอน น าชม ป้อมฮวาซอง สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของเมืองซูวอนได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลกเมื่อปี 1997 ด้วยทีว่า่มีอายมุากกวา่ 200 ปี บวกกบัความยิง่ใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี ้ความยาวของก าแพง
โดยรอบยาว ถึง 5.5 กิโลเมตร ครัง้แรกป้อมนีถ้กูสร้างล้อมรอบเมืองซูวอนโดยจะมีประตปูระจ าอยูท่ัง้ 4 ทิศ ทิศเหนือมีช่ือวา่ จงั
อนัมนุ (Janganmun) ทิศใต้เรียกวา่ พลัทลัมนุ (Pandalmun) ทิศตะวนัออกคือ ชางนยงูมนู (Changryongmun) และทิศใต้ 
คือ ฮวาซอมนุ (Hwaseomun) ภายในป้อมปราการนีม้ี พระราชวงั Hwaseong Haenggung Palace ตัง้อยูด้่วย 
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จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ทา่นได้ชมไร่สตรอเบอร์ร่ี สมัผสับรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีของชาวเกาหล ีและ
ได้จดัสตรอเบอร์ร่ีสดๆ ให้ทา่นได้ลิม้ลองทา่นละ 1 แก้ว นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนที่ทา่นรักจากเมืองไทยได้
ด้วย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามให้ทา่นวนัสดุท้าย (การทานสตรอเบอร์ร่ีให้ทานเฉพาะในสวนเทา่นัน้ห้ามน าออกมา
รับประทานข้างนอกเดด็ขาด ) 

เที่ยง  บริการ เมนูโอซัมบลูโกกิ (มือ้ที่ 4)  
บา่ย จากนัน้ทา่นเดินทางสู ่เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา เชิญ

ทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตวัการ์ตนูสดุนา่รัก เติมเตม็ความสขุของทา่นสนกุสนาน
ไปกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนิดพร้อมทัง้บรรยากาศสดุโรแมนติกทา่มกลางสวนสวยทีจ่ะผลดัเปลีย่นจดัแสดงดอกไม้นานา
ชนิดตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นสู ่COSMETIC OUTLETS เป็นศนูย์รวมของเคร่ืองส าอางของเกาหล ีอาทิ 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเข้ามาจากทัว่โลก อิสระทา่นเลอืกซือ้ได้ตาม
อธัยาศยั   

ค ่า บริการ Shabu Shabu สุกีส้ไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มือ้ที่ 5)  
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูย่่านทงแดมุน แหลง่ช้อปปิง้ทีช่ื่อได้วา่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณประตเูมืองโบราณทาง

ทิศตะวนัออกทา่นสามารถซือ้สนิค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี รองเท้าบรุุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขดัหรือของ
ที่ระลกึ อาทิ ชดุเคร่ืองครัว ถงุนอ่งถงุเท้า ผ้าพนัคอ ทา่นจะได้สมัผสักบับรรยากาศการช้อปปิง้สนิค้าในราคาเกาหลอียา่ง
แท้จริง 

ที่พกั   SEOUL NEWKUKJE HOTEL / PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่           ศูนย์โสม – ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคียงบ๊อค – ผ่านชมบลเูฮ้าส์ – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู –   

           ดิวตี ้ฟรี – เมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 
 น าทา่นเดินทางสูศู่นย์โสมรัฐบาลซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและน ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรัก
และนบัถือ *กรณีกรุ๊ปเดินทางตรงช่วงที่ดอกซากุระบาน จะน าท่านชมซากุระ ที่ก าลงับานอยู่ทัว่เกาหลี (ดอกซากุระจะเร่ิม
บานประมาณปลายเดือนมีนาคาถึงตน้เดือนเมษายน) บริเวณเกาะยออิโด เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสองข้างทางจะเต็ม
ไปดว้ยงามของดอกซากรุะสีชมพูอ่อน ละลานตาจนอดใจไม่ไหวตอ้งหยิบกลอ้งข้ึนมาถ่ายภาพดอกซากรุะเก็บไว ้และถ่ายรูปคู่
ด้วย อีกทัง้ได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะทัง้ที่มาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว 
ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานัง่ทานไปคยุไปดูดอกซากรุะไปดว้ย ทัง้นีก้ารบานของดอกซากุระข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ หาก
ไม่บานไม่มีการหกัคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน จากนัน้ชมพระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวงัที่เก่าแก่ที่สดุของราชวงศ์โชชอน 
(ค.ศ.1392-1910) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึน้โดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวงัแห่งนีม้ีหมู่พระที่
นัง่มากกวา่ 200 หลงัแตไ่ด้ถกูท าลายไปมากในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามาบกุยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและ
เป็นที่ประทบัของกษัตริย์ ปัจจุบนัได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นัง่ที่เคยถกูท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบั
พลากลางน า้ที่ซึง่เคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์
การเปลีย่นเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แตล่ะครัง้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทัง้หมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. 
รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.  
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เที่ยง บริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มือ้ที่  7) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวงเชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการ
ตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ 
จากนัน้ผ่านชมบลูเฮาส์ท าเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนญุาตใหถ่้ายภาพหรือวีดีโอใดๆทัง้ส้ิน) ผ่าน
ชมอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะและชมทศันยีภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักรและวงเวียนน า้พซุึง่
นบัเป็นจดุที่มฮีวงจุ้ยที่ดีที่สดุของกรุงโซล น าทา่นเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัท่ีศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็น  สมนุไพรที่ทัว่
โลกรวมถึงสถาบนัตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรที่มีคณุภาพดีที่สดุในการบ ารุงตบัและดแูลตบัของเรา เป็นสมนุไพรที่หาได้ยาก
ในปัจจบุนั ทา่นจะได้ชมการสาธิตการทดลองตวัยาจากสมนุไพรชนิดนีม้ี เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ิยมน ามารับประทานเพื่อชว่ยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัฯลฯ 

ค ่า  บริการ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ อิ่มอร่อยสุดประทับใจ (มือ้ที่ 8)  
จากนัน้น าทา่นช้อปป้ิงย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากทา่นต้องการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร ก้าวล า้
น าสมยัเพยีงใด ทา่นจะต้องมาที่เมียงดงแหง่นี ้พบกบัสนิค้าวยัรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่แบบอินเทรน เคร่ืองส าอาง   แบรนด์ดงั
ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการช้อปปิง้ ซึง่เมียงดงแหง่นีจ้ะมีวยัรุ่นหนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวนั  

ที่พกั   SEOUL NEWKUKJE HOTEL / PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ห้า         น า้มันสนเข็มแดง – แอมมาทิส – หอคอย N SEOUL TOWER – โรงงานสาหร่าย – ใส่ชุดประจ าชาติ (ฮนับก) - 

ภาพ 3 มิติ – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 9) 
 น าทา่นสูศู่นย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจาก

ยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน า้มันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็น
น า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนั 
สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี น าท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็น
แดนของพลอยสมีว่งพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค จากนัน้น าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่า
ลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน)  ซึง่อยูบ่ริเวณเนินเขานมัซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ที่ฐานของ
หอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ  อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนัชงุกนุ และยงัเป็นสถานท่ี
ถ่ายท าละครเกาหลแีนวนา่รักๆ เร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจ
คูรั่กตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทกุวนัมีหลาย
รสชาติให้ท่านได้เลือกซือ้ไปเป็นของฝาก พิเศษ!!! สวมชุดประจ าชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่
พร้อมเก็บภาพประทบัใจ จากนัน้ชมและเก็บความประทบักบัจิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้ด้วยไอเดียภาพ 3 มิติ  

เที่ยง บริการเมนู จิมดัก (มือ้ที่ 10) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  
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บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลือกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลติภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม กิมจิเป็บ
เปโร้หรือป๊อกกีเ้กาหลี ชินราเมงหรือมามา่เกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสูส่นามบินอินชอน   

20.05 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ สายการบิน T’WAY เที่ยวบนิที่ TW101   
00.10 น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
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 ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 20 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนัน้ตรงกับชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ํา่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ชําระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


