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วนัที ่4 – 8 เม.ย. 2561 (3 ดาว) ราคา 28,900 บาท 
วนัที ่11 – 15 เม.ย. 2561 (4 ดาว) ราคา 33,900 บาท 

พกัด ี4 ดาว การันต ีคุณภาพ 
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วนัแรก  เชียงใหม่ – อนิชอน (เกาหลใีต้) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
โคเรียนแอร์ (Korean Air) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ีทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสัมภาระ 

23.59 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที ่
KE668 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัที่สอง อนิชอน (เกาหลใีต้) – หมู่บ้านฝร่ังเศส – เกาะนามิ – ป่ัน Rail Bike  

07.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน ณ ประตูทางออก 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฝร่ังเศส La Provence สมัผสับรรยากาศหมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศส มีตึก
เป็นสีต่างๆ สีสันสดใสบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝร่ังเศส ตกแต่งไวอ้ยา่ง
สวยงาม ดา้นจะมีร้านคา้ต่างๆสไตลฝ์ร่ังเศส เช่น ร้านขายเบเกอร่ี ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขายตน้ไม้
และดอกไม ้ร้านขายไอศกรีม ไวใ้หท้่านไดช้มและเลือกซ้ือได ้ใหท้่านไดอิ้สระเก็บภาพความ
ประทบัใจ และหมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เกาหลีท่ีโด่งดงัมาหลายเร่ืองอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู ทคัคลับิ 
จากนั้นน าท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  ชมววิทิวทศัน์ของสถานท่ี
เคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาใหท้่านได้
เก็บภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหน่ึงดุจท่านเป็นพระ - นาง ในละคร
เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านพบกบั กจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ หรือ Rail Bike จกัรยานแบบนัง่
ป่ันได ้4 คน และอีกแบบคือ 2 คนขา้งหนา้นัง่เฉยๆ และอีก 2 คนหลงัมีหนา้ท่ีป่ัน ป่ันไปตามรางรถไฟ
ซ่ึงจะตอ้งผา่นทศันียภาพ บา้นเรือนของชาวบา้นจนกระทัง่ถึงจุดส้ินสุด และถา้หากเป็นช่วงฤดูใบไม้
ผลิ สองขา้งทางน้ีจะเตม็ไปดว้ยผลไมน้านาชนิด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน จากนั้น 
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ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  ดว้ยเมนูบุลโกกิ 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี CENTRAL PLAZA SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
        หรือ     SUWON RAMADA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่สาม ป้อมฮวาซอง – เอเวอร์แลนด์ – พพิธิภณัฑ์สาหร่าย – ท าคมิบบั + สวม
ชุดฮันบก – หอคอยโซลทาวเวอร์ – ชอปป้ิงย่าน ฮงอกิ 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ป้อมฮวาซอง  ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 200 ปี สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 
แห่งราชวงศโ์ชซอน พระองคท์รงตอ้งการสร้างป้อมแห่งน้ีข้ึนมาเพื่อตอ้งการยา้ยหลุมศพของพระบิดา 
SADO SEJA จากภูเขา BEABONGSON มาท่ี HWASEONGและตอ้งการสร้างเมืองหลวงข้ึนมาใหม่ 
เพื่อเสริมความยิง่ใหญ่ของความเป็นกษตัริย ์ตวัป้อมฮวาซองน้ีถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขา
และท่ีราบ โอบลอ้มเมืองซูวอนไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร และมีป้อม
ต่างๆ ตั้งเรียงรายอยูต่ามแนวก าแพงอยูก่วา่ 50 ป้อม แต่ปัจจุบนัเหลืออยู ่ เพียง 48 ป้อม เพราะ
บางส่วนถูกท าลายไปเม่ือสมยัญ่ีปุ่นเขา้มาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหลี ดว้ยความยิง่ใหญ่
และสวยงามของป้อมแห่งน้ี จึงไดรั้บการจดข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโกข้ึน
ทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1997 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนีย์
แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสา
รถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะ
และหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั  สภาพอากาศ 
เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม – เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY 
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TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆ
อยา่งมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู บาบิคิว บุฟเฟต์ 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านไปยงั พพิธิภัณฑ์สาหร่ายเกาหล ีใหท้ราบถึงประวติัศาสตร์ ความเป็นมา และ
กระบวนการผลิตสาหร่ายทะเล เกาหลีวา่มีววิฒันาการและวธีิการอยา่งไร พร้อมกบัใหท้่านลองชิม
สาหร่ายรสชาติต่างๆ และ ซ้ือหาเป็นของฝากของท่ีระลึก จากนั้นน าท่าน เรียนรู้วิธีการท าข้าวห่อ
สาหร่าย หรือคิมบบั (Gimbap School) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก 
และส่วนผสมอ่ืนๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ แลว้แต่
วตัถุดิบท่ีท่านสะดวก วางแผบ่นแผน่สาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นหัน่เป็นช้ินพอดีค า ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็น
อาหารกลางวนัเบาๆ โดยเสิร์ฟกบัหวัไชเทา้ดองและกิมจิ นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลบับา้นท่ี
เป็นท่ีนิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี 
เพือ่เกบ็ภาพแห่งความประทับใจ  
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั จากนั้น
อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี ย่านฮงอกิ ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรง
ขา้มของยา่นน้ีเป็นมหาวทิยาลยัฮงอิก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยจิมดกั 
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 น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม CS AVENUE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
    หรือ MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ส่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ศูนย์สมุนไพร – สวนยออโีด – Duty Free – เมยีง
ดง – ทงแดมุน 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงโซล จากนั้นน าท่านชม ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง ช่ือดงัของเกาหลี 
เช่น Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี(ฮ็อกเกต็นามู) สมุนไพรท่ีใช้
เวลาในการวจิยัยาวนานหลายสิบปี ก่อนจะเปิดตวัใหท้ัว่โลกไดรู้้จกักนัเม่ือเร็วๆน้ี ตน้ไมช้นิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัน ้าสูงเหนือน ้าทะเล 500 - 800 เมตร เมล็ด
ของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตนามูน้ีชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง เน่ืองจาก
ตบัเป็นอวยัวะท่ีส าคญัมากท่ีสุดส่วนหน่ึงของร่างกาย แต่จากผลการวจิยัพบวา่ คนเกาหลีและประชาชา
กรแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งตบัและโรคต่างๆอยา่งน่าตกใจ
โดยเฉพาะในการด ารงชีวิตประจ าวนัของเรามีผลต่อการท าลายตบัอยา่งหนกัโดยไม่รู้ตวั การ
รับประทานสมุนไพรชนิดน้ีจะช่วยป้องกนัโรคตบั ช่วยไม่ใหต้บัถูกท าลายจากการด่ืมแอลกฮอล ์
กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา ใหท้่านไดรั้บชมสมุนไพรท่ีคดัเลือกและดูแลอยา่งพิถีพิถนั 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมและ เลือกซ้ือสินคา้กลบัไปเป็นของฝาก 
น าท่านเดินทางสู่ Yeouido ชมซากุระออกดอก ถนนยนุจุนโน หลงัตึกรัฐสภาจะเรียงรายดว้ยตน้
ซากุระทั้งสองขา้งทางกวา่ 1,400 ตน้ เป็นถนนซากุระท่ีข้ึนช่ืออีกแห่งในกรุงโซล (ความสวยงามของ
ดอกไม้ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty free  

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูซมักเยทงั 
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นหลงัจากนั้นน าท่านสู่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการ
ทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบั
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทร์น เคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ลา้นคน
ในแต่ละวนั เชิญท่านเลือกซ้ือหาสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั หรือจะลองนัง่ด่ืมกาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตล์
เกาหลีท่ีน่ีไดเ้ช่นกนั น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ทงเดมุน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวนัออก
ท่านสามารถซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น้ีอาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ 
เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พนัคอโดยท่านจะได ้สัมผสักบับรรยากาศการชอ้ป
ป้ิงสินคา้ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลายา่ง 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม CS AVENUE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

    หรือ MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ห้า ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง – ศูนย์โสม – Alive Museum – ย่านอนิซาดง – 
Super Market – สนามบินอนิชอน – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านสู่  น า้มันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของ
น ้ามนัสนเขม็แดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัใน
เส้นเลือด ลดระดบัน ้าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ 
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ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดใหส้ะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวก
ข้ึน ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการ
เกิดโรคมะเร็งจากนั้นเยีย่มชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่ 
เป็นโสมท่ี มีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
และราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือ ฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  
 
 
 
 
 
 
จากน าท่านเยีย่มชม Alive MUSEUM เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อตอ้งการจะ
จุดประกายความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ 
และน าท่านเดินเล่น ณ ยา่นอินซาดง ถนนแห่งน้ีมีร้านคา้เคร่ืองส าอางหลากหลายแบร์นและร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึกสไตลเ์กาหลีมากมาย    

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ชาบูเห็ด 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน 
ซ่ึงท่าน  สามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีซินราเมียน อูดง้ 
กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

19.10 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที ่KE667 
22.50 น. คณะถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************************************************** 

**รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ และความเหมาะสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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อตัราค่าบริการ 

เดนิทางวนัที่   4 – 8  เมษายน  2561 ค่าบริการ/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ระดบั 3 ดาว)  28,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพิ่ม  4,900 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 

 
 

เดนิทางวนัที่   11 - 15 เมษายน  2561 ค่าบริการ/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ระดบั 4 ดาว) 33,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพิ่ม 4,900 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
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 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30,000 วอน / คน /ทริป 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน
วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
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 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


