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ทัวรเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
Alin World – นามิ – Namsan Hanok Village 

สวนดอกลิลลี่ – เทศกาลสาดนํ้า 
TOUR CODE :  KR291101AZ 

 
เดินทาง เดอืน กรกฎาคม 2557 (วันที่เดนิทาง ทายรายการ) 
วันแรก      กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต) 

2100 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร F ประตูทางเขา 
3 BUSINESS AIR(8B)โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 
(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
วันที่สอง    อนิชอน – Aiins World – Paju Premium Outlets – เกาะนามิ – ซวูอน   (-/L/D) 

0010   ออกเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
0730 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณา

ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย)  นําทานเขาชม Aiins world เปนการจําลองเมืองและ
สถานที่สําคัญตางๆข้ึนมา ถึง 109 แหง จาก 25 ประเทศทั่วโลก 
เชน หอไอเฟล โอเปราเอาส ซิดนีย และยังมีสถานที่สําคัญๆของ
ทางเกาหลีเองอีกดวย รวมถึงสิ่งกอสรางตางๆที่ UNESCO ตั้งให
เปนมรดกโลก ทั้งหมดนี้ถูกกอสรางโดยชาวอเมริกัน โดยใช
เทคโนโลยีการสราง SFX จากทีมงาน Wonder Works ผูสราง 
special effects มีหลายโซนดวยกัน ไมวาจะเปน อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต ยุโรป แอฟริกา  

เที่ยง     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบู ชาบู (สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด 
และผักสดนานาชนิดเสิรฟพรอมนํ้าซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาว
สวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงหลากชนิด) 

บาย          นําน้ันนําทาน ชอปปง Paju Premium Outlet แหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี ซ่ึงมีรานคา
หลากหลายกวา  
               165 รานคาและมีสินคา Brand Name ดังมากมายอาทิเชน Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY,  
               Guess, Escada ฯลฯ 
 จากน้ันนําทานลงเรือ   ขามสู เกาะนามิ โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที …ชมวิวทิวทัศน ของสถานที่

เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชียพรอมมีเวลาใหทานได
เก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจ สุดแสนโรแมนติคเปรียบประหน่ึงดุจทานเปนพระ-นางในละครเลย
ทีเดียวหรือจะเลือกข่ีจักรยาน                 

คํ่า   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (บริการ ทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของเมือง
ชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ํา ตนกระเทียมตกหรือขาวปนและซอสมาผัดรวมกันบน
กระทะแบนดําคลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเคร่ืองเคียงเมื่อทานใกลหมด
จะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกันเปนทัคคาลบีโพกึมที่แสนอรอยและน้ําซุป) ไดเวลา
เดินทางสู เมืองซูวอน  

ที่พัก         Diamant Hotel Or Jewelry Hotel Or Windsor castal hotel หรือเทียบเทา 
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วันที่สาม   วัดวาวูจองซา – ทดสอบการทาํกิมจิ+สวมชุดฮันบก – เอเวอรแลนด - ชมโชว  - ทงแดมุน  (B/L/D)    
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเย่ียมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple 

พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมาซ่ึงประดิษฐานอยูดานหลังสระนํ้า
ขนาดยอมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวางเรียงรายอยู
โดยรอบและเมื่อเดินข้ึนสูเนินเขาทานจะพบอุโบสถซ่ึงภายในเปนที่
ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซ่ึงนํามาจากอินเดีย
นําทานสู Kimji School หรือสถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ 
ใหทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเอง และสามารถนํากลับมาเปน
ของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต (ฮันบก) พรอมถายภาพ
เปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ) หมูยางเกาหลี หรือ คาลบ้ี ) 
บาย หลังอาหารนําทานเดินทางสู เอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซ่ึงตั้งอยู

ทามกลางหุบเขาขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ  ไลเกอร ซ่ึงเปนลูกแฝด
ผสมที่เกิดข้ึนจากความรักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ -สิงโตคูแรกในโลก  
ชมความนารักของหมีตางๆซ่ึงพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขาเติมเต็ม
ความสุขของทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนตางๆไมจํากัดชนิด พรอมทั้งสวนดูดอกลิลล่ีตองไปชวง
ประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม โดยในชวงเดือนน้ีจะมีเทศกาลสรางความชุมชํ่า คลายรอน ไปกับ
สายนํ้า (Summer Splash)  

คํ่า           บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (บริการ เมนูไกตุนโสม) พิเศษ!!!!! ชมโชว Hero Drawing 
Show จากน้ันทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปงที่ช่ือไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซ่ึง
ตั้งอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดที่น้ี  

ที่พัก   Maru Hotel Or Won’s vill Hotel Or Haedamchae Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ี     ศูนยโสม – Red Pine  -  Cosmatic Gallery – พระราชวังเคียงบอค– Namsan Hanok Village –  
                N Seoul tower –  เมียงดง (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                                       
                 นําทานชม ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซ่ึงถือวาเปนโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา นําพบกับผลิต
ใหมลาสุด นํ้ามันสนเข็มแดง(Red Pine )ปจจุบันชาวเกาหลีรุน
ใหมนิยมมารับประทานเพ่ือลางสารพิษในรางกาย ลางไขมันใน
เสนเลือดทั่วทั้งรางกายปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด,โรคหัวใจ,
โรคภูมิแพ เปนตนจากน้ันนําทานชอปปงเคร่ืองสําอางเกาหลีที่ 
COSMETIC GALLERY ซ่ึงที่น่ีมีสินคาเคร่ืองสําอางเกาหลีให
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ทานเลือกซ้ือมากมายหลายแบรนด อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE  ,DR.MJ เปนตน นําชม บลูเฮาส 
ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)แวะถายรูป
เปนที่ระลึกกับอนุสาวรีย นกฟนิกซ สัญลักษณความเปนอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูป
หัวมังกรและวงเวียนนํ้าพุซ่ึงนับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล  จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑพื้นบาน 
รับทราบประวัติความเปนมาของคนเกาหลีตั้งแตยุคโบราณผานทางหองแสดงหุนจําลอง ชม พระราชวัง
เคียงบ็อค ซ่ึงเปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางข้ึนในค.ศ. 1394 หรือในอดีตกวา600 ปกอน
ภายในพระราชวังแหงน้ี มีหมูพระที่น่ังมากกวา 200 หลังแตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุก
ยึดครองทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย  ปจจุบันไดมีการ
กอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิมถายภาพคูกับพลับพรากลางนํ้า เคียงเฮวรู 
ที่ซ่ึงเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BIBIMBAP (บิบิมบับ) ขาวยําเกาหลีเปนเมนูที่คนไทยรูจักกันดี 
โดยสวนใหญจะเสิรฟพรอมซุปทะเลหมอไฟ เปนอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานมากที่สุด เน่ืองจากเปนช่ือ
มงคลเหมาะกับการรับประทานในวันดีๆจะมีสวนผสมหลายอยางเปนอาหารหลากสีสัน จัดเรียงบนขาว
สวย เวลาทานใหนําไขไก และซอสบิบิมบัมมาคลุกใหเขากัน เวลา
ทานพรอมนํ้าซุปซีฟูดหมอไฟทะเลไดความคลองคอดีมาก                                  

บาย          นําทานหมูบานนัมซานฮันอก เปนอีกสถานที่หน่ึงที่นักทองเที่ยวจะได
สัมผัสรูปแบบวิถีชีวิตของชาว เกาหลี ในอดีต ผานอาคารบานเรือนที่
ไดรับการบูรณะในสภาพท่ีดั้งเดิมหลังจากยายมาจากตัว เมืองโซลอีก
ทั้งมีสถาปตยกรรมเกาหลีที่มีเอกลักษณ บอยคร้ังที่น่ีคือสถานที่จัดงาน
ทางวัฒนธรรม รวมถึงงานแตงงาน การแสดง ระบําหนากาก วาด
ภาพ และการสาธิตหัตถกรรมและออกราน จากน้ันนําทานตามรอย
หนังไทย สไตลเกาหลี เขานัมซัน เปนที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบ
กุญแจคูรักใหกับทุกคูนําไปคลองซ่ีงเช่ือกันวาถาใครข้ึนมาคลอง” 
 “กกุญแจทิ้งไป คูรักคูน้ันจะไมมีใครมาพรากจากกันไดช่ัวนิรันดรกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลู มี
เวลาอิสระใหทานเดิน 

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (จิมทัค) 
                มีเวลานําทานชอปปงยาน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบ

วาแฟช่ันของ   เกาหลีเปนอยางไรกาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ีพบกับสินคา
วัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟช่ันแบบ อินเทรน เคร่ืองสําอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหมในการชอป
ปงอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุน หนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน
เชิญทานเลือกซ้ือหาสินคาไดตามอัธยาศัย 

ที่พัก   Maru Hotel Or Won’s vill Hotel Or Haedamchae Hotel หรือเทียบเทา 

  
วันทีห่า    Herb Center – คลองชองเกชอน –  Duty Fee - Amethyst - รานคาสนามบนิ - กรงุเทพฯ (B/L/-)

         
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร   
                นําทานสัมผัส รานสมุนไพร(Korea Herb Shop) ที่เปนที่นิยมของเกาหลีโดยมีการจดลิขสิทธิ์

เรียบรอยแลวเปนสมุนไพรเมล็ดฮอกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลที่
นิยมดื่มชา กาแฟ นํ้าอัดลมฯลฯเมล็ดฮอกเกต จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยู
ภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึนซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของ
ทานเอง นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือก
ซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ มี
เวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ปที่ทอดผานใจ
กลางเมืองหลวงแตในปจจุบันไดมีการพัฒนาและบูรณะคลองแหงน้ีข้ึนมาใหมทําใหกรุงโซลมีคลองที่
ยาวกวา 6 กิโลเมตร ที่มีแตนํ้าใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลังแหวกวายไปมา ปจจุบัน
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โครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานที่จัดกิจกรรม  ไดเวลานําทานชม โรงงานพลอยสีมวง หรือ 
Amethyst แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวงพลอยแหงสุขภาพและนําโชคโดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็น
ตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจพลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหูและสรอย.... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอนระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่ รานคาสนามบิน ซ่ึง

ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูดง กิมจิ 
ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํ้าจ้ิมหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไม ในราคาพิเศษ 

1700     ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867 
2100      ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 

 
☺☺☺☺☺☺ 

 
ราคาทัวรรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี   
 คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
 คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน)  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก. 
 คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

ราคาทัวรไมรวม 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทริป 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียน
บาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

หมายเหตุ 
 จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ี
ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะ
คาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นักทองเท่ียวเอง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา-ออกเมอืง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเน่ืองมาจากการ
กระทาํที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอืการถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆ เน่ืองจากการเดินทางเปนการเหมาจายกับตวัแทนบริษัทน้ันๆ  
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รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด  
และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตาง ๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  

ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)   

ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 
 

 
 

หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี 
หรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  

หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อท่ีจะนําไปยังประเทศน้ัน ๆ   
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย 

 ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต  
เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด 

 
 

 หมายเหตุท่ีประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรท้ังสิน แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 

 โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุป
ทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเองทานละ 300 USD ตอทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 
• กรุณาจองลวงหนากอนการเดนิทาง พรอมชําระงวดแรก 5,000 บาท  
• สวนที่เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

• แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วนักอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
• แจงลวงหนา 30 – 44 วันกอนการเดินทาง หกัคามัดจาํทานละ 3,000 บาท  
• แจงลวงหนา 15 – 29 วัน กอนการเดนิทาง หักคามัดจําทั้งหมดทานละ 5,000 บาท 
• แจงลวงหนา 1 – 14 วัน กอนการเดินทาง หกัคาดําเนินการตางๆ รวม 100 % ของราคาทวัร 
• ยกเลิกการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคนืเงินทั้งหมด 
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋ว
ทานละ 5,000 – 10,000 บาทและอ่ืนๆ 
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กําหนดการเดินทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
กรกฏาคม 2557 

ผูใหญ 
(พักหองละ2ทาน) 

เด็กเสริมเตียง 
(พักผูใหญ2ทาน) 

พักเด่ียว ท่ีน่ัง 

1-5 กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
2-6กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
4-8กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
5-9กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 

7-11กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
8-12กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 

10-14กรกฏาคม 2557 17,900 17,900 4,900 64 
11-15กรกฏาคม 2557 15,900 15,900 4,900 64 
13-17กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
14-18กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
16-20กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
17-21กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
19-23กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
20-24กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
22-26กรกฏาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
23-27กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
25-29กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 
26-30กรกฏาคม 2557 14,900 14,900 4,900 64 

28 กรกฏาคม – 1สิงหาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 
29กรกฏาคม – 2สิงหาคม 2557 13,900 13,900 4,900 64 


