


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	ลานสกี
พักที่	PACIFIC
HOTEL	ระดับ	3
ดาว	หรือเทียบ
เทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	กรุงโซล	-	สินคาปลอดภาษี	-	LOTTE	TOWER	-
สวนสนุกล็อตเตเวิรด

พักที่	GALAXY
HOTEL	ระดับ	3	
ดาว	หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	ศูนยสมุนไพร
ฮอกเกตนามู	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	หอคอยกรุงโซล	-	เมียงดง

พักที่	GALAXY
HOTEL	ระดับ	3	
ดาว	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินอินชอน	-	สนามบินดอนเมือง

27	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿17,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿5,900



เครื่องแอรบัส	A330	–	300
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

ชวงคํ่า
23.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอร

เอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เช็คอินกรุปของสายการบินโดยมีเจาหนาที่	ใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.40	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดย	สายการบินไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เทีย่วบินที	่XJ700
10.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย

2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานชม	เกาะนามิ	(NAMISEOM	ISLAND)	ชมทิวทัศนซึ่งเคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี	“WINTER

LOVE	SONG”	อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย	เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม	ที่ลอยอยูทางตอนเหนือของ
แมน้ําฮัน
ทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ	เชน	การเดินเลนเที่ยวชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ	เดิน

ผานกลางแมกไมแหงสวนสนทีสู่งเสียดฟ า	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังริมฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคชั่นประทับใจ
ใหทานไดอิสระเลือกชม	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบนเกาะ	หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือน

ฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเวลาสมควรอําลาเกาะนามิ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ทักคาลบี้”

ชวงบาย	
นําทานสู	สกีรีสอรท	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กวาง

ใหญและเนินเลนสกีระดับตาง	ๆ	กระเชาลิฟท	เนินเขาเลนสโนสเลด	ทางรีสอรทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ
สําหรับผูที่ไมตองการเลนสกี	เชน	รานอาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ดไวบริการ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	PACIFIC	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา



**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบ
การจองทีน่ัง่เป็นแบบ	สุมที่น่ังวาง	หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง	หรือเปลี่ยนที่น่ัง	จะมีคาใช
จายเพิ่มเติม	สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี**
(ราคาทัวรไมรวมคาเขาลานสกี,ชุด,อุปกรณ,รองเทา,คาครูฝึก	คาอุปกรณการเลนสกีราคา

ประมาณ	50,000	วอน)	**ลานสกีบางแหงไมสามารถเขาไปในลานสกีได	เพราะเน่ืองจากจะเป็นการ
รบกวนผูเลนสกี	หากตองการเขาชมจะตองเสียคาใชจายในการเชาอุปกรณในการเลนสกี	**

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ทักคาลบี้”

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”
	พักที่	PACIFIC	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ไรสตรอเบอรรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่งทาน

จะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็น
พิเศษ	และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสง
ออกของประเทศอีกดวย
นําทานเดินทางสู	กรุงโซล	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเกาหลีใต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”

ชวงบาย



จากน้ันนําทานชม	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง
อาทิเชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Misshaเป็นตน
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีทีห่าง	DUTY	FREE
นําทานสู	LOTTE	WORLD	TOWER	(SEOUL	SKY	รวมคาขึ้นลิฟท)	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	เขตชัมซิล

(Jamsil)	นําทานหอชมวิว	Sky	Seoul	ของตึก	Lotte	World	Tower	(ความสูงจากพื้นดิน	555	เมตร)มาพรอมกับ
คอนเซปต	“The	Beauty	and	Pride	of	Korea"	ไดรับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส	(Guinness	World	Records)
จากน้ันนําทานสู	สวนสนุกล็อตเตเวิลด	เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูในเขตซัมซิล	มี

แหลงดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย	ไมวาจะเป็น	โรงแรมหรู	ช็อปป้ิงมอลลขนาด
ใหญมีสินคาหลายหลายชนิดใหเลือกสรรค	คาสิโน	โรงภาพยนตร	Wedding	Hall	และที่สําคัญคือสวนสนุกในรม
(Lotte	World	–	Adventure)	และสวนสนุกกลางแจงที่ตั้งอยูในทะเลสาบ	(Magic	Island)	โดยสวนสนุกในรมจะมี
ลานไอซสเก็ต	เครื่องเลนมากมาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”

เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี

ลอตเตเวิลดทาวเวอร	(Lotte	World	Tower)	เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดด
เดน	มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี	และพูกันเขียน	เป็นตึกที่สูง
เป็นลําดับที่	6	ของโลก(556	เมตร)	มีทั้งหมด	123	ชั้น	ดานบนทาวเวอร
ประกอบดวยแกลเลอรี่	คาเฟ 	โรงแรมหรู	และหอชมวิว	Skywalk	ที่สามารถ
ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง



เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวน
สนุกในรม	ซึ่งจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็
วาได	และมีโซนสวนสนุกกลางแจง	ที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา	ชอปปิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู
รวมไปถึงดานในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	หรือ	Korean	Folk
Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”
	พักที่	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3		ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
จากน้ันนําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสน

เข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมายทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเสนเลือดลดระดับ
น้ําตาลในเลือดชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย
จากน้ันนําทานสู	พระราชวังชางดอกคุง	เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจากพระราชวังคยองบกกุง

ในปี	ค.ศ.1405	เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษตัริยหลายๆ	พระองคในราชวงศโชซอนที่มีสภาพดี
และสมบูรณที่สุดใน	5	พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไวและที่น่ียังไดรับการขึน้ทะเบียนจาก
UNESCO	วาเป็น	มรดกโลกทางวัฒนธรรม	ในปี	1997
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

่ชวงบาย	
นําทานชม	ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามา

แปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซัน	(ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร)
จากน้ันใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควรโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน



ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

เครื่องแอรบัส	A330	–	300
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	พักที่	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3		ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ดวย	เมนูอุดง
นําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง	
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
11.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(Thai	Air

Asia	X)	เทีย่วบินที	่XJ701

ชวงบาย
15.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ดวย	เมนูอุดง

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง
11.	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ
เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
19.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่



ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
21.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
22.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	5-7	วันกอนการเดินทาง
23.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
5.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
6.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	35,000	วอน	ตอทานตอทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	
1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ

300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร



เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ
6.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	35,000	วอน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บ

ทิปกอนการเดินทางทีส่นามบินดอนเมือง)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

**ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือทีน่ัง่	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิม่โปร

สอบถาม
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..	3.สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยว
กับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติมแยกจากคาสัมภาระ	ตาม	รายละเอียด
ดานลาง
น้ําหนักขาไป	/กลับ	(ราคาตอเทีย่ว)	:	ราคา	[จายเพิม่]	บาท
5	Kg.	อัตราของเกาหลี	350.-	
10	Kg.	อัตราของเกาหลี	550.-	
20	Kg.	อัตราของเกาหลี	1,490.-
**ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว**
ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนด...
เงื่อนไขการใชบริการ

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด



2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ
6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือ
ใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


