
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  เกาหล ีKOREA   Super Sale               

 ( 5 วัน 3 คืน )   โดยสายการบิน JEJU AIR    มรดกโลกปอมฮวาซอง 

  
 

 
 

กําหนดการเดินทาง   -8-9-10-11-12  กันยายน 2555   ราคาทานละ 25,000 บาท  
(ราคานี้สําหรับผูรวมเดินทางตั้งแต 30 คนขึ้นไป) 

 
วันท่ี  8  กันยายน  2555  สนามบินสุวรรณภูมิ    
เวลา 12.00 น. พรอมกันท่ีบริเวณหลังสถานีรถไฟ(หลังเกา) วงเวียนหอนาฬิกา เดินทางผานพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค  อยุธยา 
21.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก หนาเคานเตอร  s สายการ Jeju  Air (7C) ใกล ประตูทางเขา

หมายเลข 6 (รับเอกสารตางๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการ
บินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   
ขอแนะนํา เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเปานอยมาก ดังน้ันนักทองเท่ียวจึงตองยกกระเปาขึ้นหองพักดวย
ตัวเอง ของเหลวนําขึ้นเครื่อง ท้ังหมดท่ีนําใสกระเปาถือติดตัวขึ้นเครื่องจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑและมีปริมาณไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาวควรใสในถุงท่ีโปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไป
เพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหม ูเน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพื่อ
ปองกันโรคตาง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ   

วันที ่ 9  กันยายน 2555 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต-หมูบานฝร่ังเศส -เกาะนามิ -  บุฟเฟตบาบิคิวปงยาง 
00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี 7C 2202 (ภาพยนตร อาหาร พรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง) เวลาท่ี

เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง 
07.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนําทานสู “หมูบานโพรวองซ”  

(La Provence) แหงเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศสสีสันบานเรือนท่ีเปนเอกลักษณของเมืองโพรวองซใน
ฝรั่งเศสหมูบานท่ีเต็มไปดวยบานเรือนนารัก ระบายดวยสีลูกกวาดหวาน ๆ ใหสีสันสดใสท่ีทําใหรูสึกเหมือนกับอยูในประเทศ
ฝรั่งเศสจริง ๆ อิสระทานเลือกซ้ือสินคาพื้นเมือง และถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย   

 
 

 
 
 
 

ดอยนางนอนทัวร และไอยรา ฮอลิเดยทัวร                                                  
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 21/0446 และ 22- 00397 สํานักงานเลขที่  9/5   หมู  3  ตําบลปาเซา 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ    จังหวัดอุตรดิตถ  53000   โทร. 055-442688   มือถือ 086-3132508 
จองดวนที่นั่งมีเพียง 35 ที่นั่ง * ** ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาทคารักษา 500,000 บาททุกที่นั่ง 
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เท่ียง ลิ้มลองเมนูดัง ทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหล ีเมนูขึ้นช่ือแหงเมือง ชุนชอน   
บาย นําทานสูทาเรือเฟอรรี ่ขามฟากสู เกาะนามิ มีรูปรางเหมือนใบไมท่ีลอยอยูทางตอนเหนือของแมนํ้าฮัน สถานท่ีโรแมนติคอีกแหง

หน่ึง ท้ังยังเปนสถานท่ีถายทําละคร Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ทานสามารถเชาจักรยานหรือ
มอเตอรไบทเท่ียวรอบเกาะ น่ังรถไฟรอบเกาะ คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินเลนทามกลางแมกไมธรรมชาติไมวาจะเปนทิวตนสน 
ตนเกาลัด หรือจะเลือกน่ังรับลมริมชายฝงทามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก มองดูพันธุสัตวตางๆ เชน นกกระจอกเทศ 
กระตาย  กระรอก ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายังฝง / พาชม มรดกโลก ปอมฮวาซอง ตํานานความย่ิงใหญของ ลีซาน 
หรือ กษัตริยจองโจ กษัตริยองคท่ี 22 แหงราชวงศโชซอนซ่ึงเปนราชวงศสุดทายของเกาหลีทรงสรางปอมแหงน้ีขึ้นเพื่อเปน
เกียรติตอพระบิดาซ่ึงเปนรัชทายาทของอาณาจักรแตตองมาเสียชีวิตกอนท่ีจะไดขึ้นครองราชย กําแพงเมืองและปอมสรางราย

รอบตัวเมอืงความยาวถึง 5,500 เมตร และปอมแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความย่ิงใหญ
และสวยงามของปอม ถูกใชเปนฉากในภาพยนตร และซ่ีรียเกาหลีหลายตอหลายเรื่อง 

คํ่า พิเศษ!!!! “บุฟเฟตบาบิคิว ปงยาง” สไตลเกาหลี ใหทานเลือกสรรท้ัง เน้ือวัว หมูติดมันสไลด หมูหมัก ซีฟูด หมึกออคโทพุส 
ตักรับประทานไดจนอ่ืม พรอมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ ซุบฟกทอง 

 
 
 
 

 
 

หลังอาหารคํ่า    เดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม  WINSOR CASTLE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที ่10  กันยายน 2555    เรียนรูการทํากิมจิและถายรูปกับชุดฮันบก  - วัดวาวจงซา – สวนสนุกเอเวอรแลนด  
เชา รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกันชุด ท่ี หองอาหารโรงแรม  
         นําทานศึกษาดูงานท่ี โรงเรียน.............................................................................................................. 

พาทาน “เรียนการทํากิมจ”ิ เรียนรูการทํากิมจังกิมจ ิจัดวาเปนเครื่องเคียงประจําโตะ สําหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อ ทานคูกับขาว
สวยรอน ๆ กิมจิเปนอาหารประเภทหมักดอง ท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณและทานจะไดลอง ใส
ชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลีฟรีอีกดวย / นําทานนมัสการพระท่ี “วัดวาวจงซา” (WAUJEONGSA TEMPLE) วัดน้ี
เปนวัดท่ีชาวพุทธท้ังเกาหลีและตางชาติมานมัสการกันตลอดท้ัง ซ่ึงต้ังอยูในยงอิน จังหวัดคยองกีโด สรางขึ้นในป 1970 
(ประมาณ 35 ป) โดย สังฆราชแฮเยอุน (PATRIARCH HAEGEUN) ภายในมีรปูสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกมากกวา 

3,000 ช้ินโดยหน่ึงในรูปสลักท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจามีความสูง 8 เมตรต้ังอยูท่ีหนาประตูทางเขา
วัดและไดรับการบันทึกลงกินเนสบุคใหเปนรูปสลักท่ีทําจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก  

  
 
 
 
 
 
เท่ียง ลิ้มลองเมนู พุลโกกิ หรือบารบีคิวหมูเกาหล ีรับประทานพรอมเครื่องเคียง กิมจ ินานาชนิด และขาวสวยรอน ๆ มีกลิ่นหอม รส

ออกหวานนุม 
บาย เท่ียว สวนสนุกเอเวอรแลนด ใหเวลา 4 ชม.) ซ่ึงถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ของประเทศภายใน Festival World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 
Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ทดลองสนุก
กับเครื่องเลนนานาชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชารป  โรงหนังสีม่ิติ เปนตน (พรอมบัตร Special Pass เลนไม
จํากัดรอบ) รวมฉลองเทศกาลดอกไม เชน เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม) เทศกาลดอกกุหลาบ (มิถุนายน) เทศกาลดอก
ลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชมขบวนพาเหรด การแสดงตางๆ เปนตน    

คํ่า เมนู “พอรค คาลบิ“ หรือหมูยางบนเตาถานเกาหลี เสิรฟพรอมขาวสวยและเครื่องเคียง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม  WINSOR CASTLE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 



 

3 
วันที่ 11  กันยายน 2555   โสมเกาหล-ีทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส)-อนุสาวรียนกฟนิกซ-พระราชวังเคียงบก-   
                                                  ชมวิวเขานัมซาน –ชอปปงทงแดมุน -  ชอปปงเมียงดง 
เชา        รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตท่ีหองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู กรุงโซล / พาทานรูจักและเขาใจสมุนไพร โสมเกาหล ี ซ่ึงใชเปนยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาต้ังแตอดีต
กาล  ผลิตภัณฑรากโสมอบนํ้าผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกดั แคปซูล หรือโสมสกัดเขมขน เหมาะสําหรับเปนของขวัญของฝาก
สําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ / พาทานน่ังรถชมใจกลางเมืองหลวง ผานถนนสายสําคัญซ่ึงเปนท่ีต้ัง บลูเฮาสหรือบานประจํา
ตําแหนงประธานาธิบดี พาทาน ถายรูปคูกับอนุสาวรียนกฟนิกซ ซ่ึงเปนสัญลักษณของนกอมตะท่ีปกปองคุมครองทําเนียบ

ประธานาธิบดี จากน้ันเขาชม พระราชวังเคียงบก หน่ึงในพระราชวังท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเกาหล ีสรางขึ้นในป ค.ศ.1394 
สมัยราชวงศโซซอน เปนศนูยบัญชาการและท่ีประทับของกษัตริย  ถือเปนจุดท่ีต้ังตามหลักฮวงจุยท่ีดีท่ีสุด ภายในพระราชวัง
ประกอบไปดวยพระท่ีน่ังตางๆ เชน พลับพลากลางนํ้า หองประทับของกษัตริยและพระราชินี  หองทรงพระอักษร ทองพระโรง 
สวนกลางแจงเปนตน / นําคณะชมวิวของกรุงโซล เขานัมซาน จากจุดน้ีมีผูคนใหความนิยมเดินทางมาถายภาพเพราะจะสามารถ
ทําใหเห็น Seoul Tower ไดอยางชัดเจนมากท่ีสุดกวาทุกจุด ณ. LOVE KEY CEREMONY ท่ีน้ีมีความเช่ือวาหากคูรัก
คลองแมกุญแจรวมกันและโยนลูกกุญแจท้ิงไป จะครองรักกันเน่ินนานตลอดไป (ไมรวมคากุญแจ....ภาพยนตรเรื่อง กวนมึนโฮและ 
ฉากท่ี “โกจุนพโย” นัดเดทกับ “กึมจันดี” ครั้งแรก)..พิเศษ เชิญทานเลือกซ้ือตุกตาหมีเทดด้ีแบร   

เท่ียง เมนู บิบิมพับหรือขาวยําหมอดิน อาหารครบคุณคาโภชนาและเปนอาหารยอดนิยมท่ีคนเกาหลีนิยมกันมากท่ีสุด รับประทาน 
คูกับ ชาบู ชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี พรอมเครื่องเคียง 

บาย     พาทานเดินชมสีสันและวิถีการคาแบบพื้นเมืองท่ี “ทงแดมุน” หรือ ประตูทิศตะวันออก มีรานคามากกวา  10,000 รานคา 
แหลงรวมแฟช่ัน จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเทาประเภทตาง ๆ ผาพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา  ราน
คอสเมติกช่ือดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เปนตน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในราคาสงและปลีกตามตึกตางๆ 

 
 

 
 
 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 หลังอาหารคํ่า พาทานเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันเกาหลีท่ี ถนนเมียงดอง หรือ ถนนสายแฟช่ันของเกาหลี ท่ีมีสินคาและบริการ

ใหเลือกต้ังแตราคาระดับกลางถึงสูงตามแตย่ีหอเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีรานเสื้อผาแฟช่ันบูติกเล็กๆ ราน
รองเทา รานทําผม รานคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เปนตน รานกาแฟ และรานอาหารนานา
ชนิด / นําทานเขาสูท่ีพัก 
ท่ีพัก Benhur Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่  12  กันยายน 2555 ดิวต้ีฟรี-คลองชองเกชอน-ศูนยสมุนไพร- รานเคร่ืองสําอางค Rojukiss-ชอปปงยานฮงอิก-  
                                     ละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตท่ีหองอาหารของโรงแรม 

นําทานชอปปงสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ี “ดิวต้ีฟรี” รานคาปลอดภาษีสําหรับนักทองเท่ียว พบกับสินคาหลากหลายย่ีหอ อาทิ 
หลุยสวิตอง,พราดา,เฟอรรากาโม,กุชช่ีชาแนล,เอสเต ลอเดอร,คลีนิกซลังโคม ฯลฯ (นํ้าหอมและเครือ่งสําอางคบางย่ีหอถูก
กวาดิวต้ีฟรีเมืองไทย) / อิสระใหทานเดินชมบรรยากาศท่ีบริเวณ คลองชองเกชอน เปนคลองท่ีถูกขุดขึ้นเมื่อราว 600 ปกอน
ในสมัยของกษัตริย YEONGJO กษัตริยองคท่ี 21แหงราชวงศโชซอน คลองชองเกชอนเปนสัญลักษณแหงการสรางชาติเกาหลี 
(อิสระถายภาพ) / พาชม ศูนยสมุนไพร โบกานยอง ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไม
ถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา / นําทานชอปปงท่ีราน เคร่ืองสําอางค Rojukiss 
เวชภัณฑเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลีราคาถูกกวาเมืองไทย  

เท่ียง เมนู  “จิมดัค” ไกตุนสมุนไพรสไตลเกาหล ีเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
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บาย      นําทานเดินทางสู “ยานมหาวิทยาลัยฮงอิก” ท่ีขึ้นช่ือวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหน่ึงของโซลตามทาง  เทามีการวางขายของ

แฮนดเมด จากคนหนุมสาว อีกท้ังยังมีเสื้อผา แฟช่ัน รานกาแฟมากมาย ท้ังยังเปนท่ีต้ังของรานกาแฟ “Coffee Prince” 
(พาทานถายรูปรานกาแฟคอฟฟปร้ิน...ไมรวมคาเคร่ืองด่ืม) อิสระใหทานไดเดินเพลิดเพลินกับบรรยากาศ / กอนอําลา
เกาหลีแวะซ้ือของฝากติดไมติดมือท่ี “ศูนยรวมของพ้ืนเมือง” (รานละลายเงินวอน) สาหราย ขนมตางๆ  ช็อกโกแลตหิน 
ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  ชินราเมง (มามาเกาหล)ี เปนตน จากน้ันเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน /ออกเดินทางสูสนามบิน
นานาชาติอินชอน 

19.30   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี  7C 2201 (บริการอาหารค่ําบนเครื่อง) 
23.20   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวรหรือ
คณะที่สูญหายใหถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคลบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
และโปรแกรมทัวรตามความจําเปนและเหมาะสมบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง มาจาก
ภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การลาชา การยกเลิกเท่ียวบิน 
หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตเราจะแกไขใหดีท่ีสุดกรุณาตรงตอเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนัดหมาย 

 
เรียนทานผูมีเกียรติรวมเดินทางทุกทาน 

1.กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดปดเทอม หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ
ตางประเทศรวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 
2.ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศเกาหลี บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
3.ในการเดินทางแตละคร้ังตองมีผูรวมเดินทาง 10 ทานข้ึนไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพ่ิม หากผู
รวมเดินทางไมถึง 10 ทาน หรือยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง 10 ทาน 
4.หนังสือเดินทาง ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน  
5.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน 
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได เม่ือทานตก
ลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินตางๆตามท่ีสายการบินอนุมัติโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา 
9.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางของทาน ในกรณีไมสามารถออกเดินทางได 
เงื่อนไขการจอง 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ  10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน 
2. หากจองกอนวันเดินทางนอยกวา  21 วัน ตองชําระราคาทัวรท้ังหมด 
อัตราน้ีรวม 
1. ต๋ัวเครื่องบินช้ันหมูคณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการท่ีระบุไว 
2. ภาษีสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางตางประเทศ 
3. คาใชจายในตางประเทศ 
3.1 คาท่ีพักตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ                     3.2 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
3.3 คาพาหนะในระหวางนําเท่ียวท้ังหมดตามท่ีระบุ       3.4 คาเขาชมสถานท่ีตางๆท่ีระบุ 
4. มัคคุเทศกบริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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5. ประกันภัยอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลวเขารับการรักษา) 
6.  แจกกระเปา 1 ใบ พรอมหมวก 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม  7% กรณีออกใบกํากับภาษี 
2. คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับชาวตางประเทศ 
4. คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม 
6. คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถทานละ 4,000 วอน / ทาน / วัน  
7. คาธรรมเนียมทิปหัวหนาทัวร 50 บาท / ทาน / วัน 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1) หากทานไดชําระคามัดจําทัวรเปนท่ีเรยีบรอยแลว แตเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหทานไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงิน
มัดจําใหแกทานได เน่ืองจากบริษัทฯไดชําระคามัดจําท่ีน่ังของสายการบิน คาธรรมเนียมการขอวีซา (ถามี) และคาดําเนินการ คาเอกสาร
และคาใชจายตางๆ ใหกับลูกคาแลว หากมเีหตุสุดวิสัยท่ีทําใหทานไมสามารถเดินทางได บริษัทฯ จะขอคืนคาบริการใหทานในอัตรา
ดังตอไปน้ี 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน หักคามัดจํา 50% 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน   หักคามัดจํา 100% 
 ยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาบริการท้ังหมด 
 
2) หากทานใดมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหไมสามารถเดินทางได บริษัทฯยินดีใหทานเปลี่ยนแปลงผูเดินทางได แตอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม เชน 
คาเปลี่ยนช่ือท่ีน่ังของสายการบิน และคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง แตขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดโดยเด็ดขาด 
3) ในกรณีไมผานการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองเกาหลี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% 
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัว
ไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณ ี
2. ผูเดินทางท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ   
             ใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณ ี
3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณ ี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล  USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณ ี

 
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทางหากเกิดขอ 

ผิดพลาดไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

 


