
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 นําทา่นบนิลดัฟ้าโดยสายการบนิ    
 พกัโรงแรม 3 คนื  ระดบัมาตรฐาน 
 อาหารทานครบ 10 มื�อ  
 ที�เท ี�ยวใหมย่า่นอนิชอน ใกลส้นามบนิ เดนิทางไมเ่หนื�อย 
 ราคานี�รวมต ั�วเครื�องบนิและภาษสีนามบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วนัแรก              กรงุเทพ – สนามบนิอนิชอน  



 

 

……. น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ช ั�น 4 สายการบนิ ……. ประตทูางเขา้ที�…..  แถว …… 

 เจา้หนา้ที�จากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ�น
เครื�อง   

วนัที� 2 หมูบ่า้นเทพนยิาย –ไชนา่ทาวน ์– วดัชอนดงึซา – INCHEON COMPACT 
SMART CITY –ซองโดพารค์ 

……. น.           ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ……..   (ทางบรษิทัจะ
คอนเฟิมไฟลท์และเวลาบนิ อกีคร ั�งในเอกสารนดัหมายการเดนิทาง) 
……. น. ถงึ สนามบนิอนิชอน กรงุโซลประเทศเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชั�วโมง) 
หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย 
( DONGWHA MAEUNL) ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้นที�แสนธรรมดาให ้
กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยนํานยิายที�ทกุทา่นคุน้เคยหลายเรื�องมาวาดภาพ
ตกแตง่รอบๆหมูบ่า้นแหง่นี� เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั �ง 7 อะลาดนิกบั
ตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หนัไปทาง
ไหนกต็อ้งถา่ยภาพเกบ็ไวเ้ป็นที�ระลกึ   
 

 
 
 
 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ไชนา่ทาวน ์(CHINA TOWN) เป็นชมุชนของชาวจนีที�
ถอืกําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพื�นที�สําคญัใน
การขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจบุนันี�ชาวจนีที�ยังคงอาศยัอยู่
เป็นรุน่ที� 2 หรอืรุน่ที� 3 นับจากที�มกีารบกุเบกิ แตก่ลิ�นไอและการดํารงไวซ้ ึ�ง
วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิ�มลองรสชาติ
อาหารจนีที�มใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นที�อนิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี� 
 
 
 
 
 
 
 

 เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั จาจงัมยอน(บะหมี�ดาํ)อาหารขึ�นชื�อแหง่เมอืงอนิชอน    
จากนั�นพาทา่นชมวดัชอนดงึซาเป็นวดัพทุธเกา่แก ่เดมิชอืวา่ จนิจองซา ตั �งแตยุ่
โครยอ เป็นวัดประจําตระกลูของกษัตรยิท์ี�ศาลเจา้สาํหรับเก็บราชวงศโ์ครยอ มี
รปูแบบสถาปัตยกรรมที�งดงาม เชน่ วหิารหลกั Daeungbojeon ที�มกีารตกแตง่ดว้ย
ผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายตา่งๆมากมาย ทั �งภายในและภายนอกอาคาร เป็น



 

 

อกีหนึ�งตวัอยา่งที�ดขีองสถาปัตยกรรมในชว่งกลางของยคุโจชอน(Joseon) ภายใน
วหิารจะเห็นมกีารสลกัเขยีนชื�อของทหารเกาหลตีาารเกาหลตีามเสาของวดันี� ในยคุ
ที�ประเทศฝรั�งเศส นอกจากนี�ยังมอีาคารและวหิารอกีหลายหลงัในวัดนี�ที�ไดร้ับการ
ลงทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตเิกาหล ี

 
 
 
 
 
 

 
 

 จากนั�นนําทา่นชม พพิธิภณัทเ์มอืงอนิชอน หรอื INCHEON COMPACT 
SMART CITY สรา้งที�อาคารที�เคยใชจ้ัดงานอเีวน้ทร์ะดบัโลกที�ใหญท่ี�สดุงานหนึ�ง
ของเมอืง เป็นอาคารรปูรา่งทนัสมยั สงู 4 ชั �น มกีารจัดแสดงเรื�องราวการพัฒนาใน
ดา้นตา่งๆของเมอืง โดยชั �นที� 1 จะมกีารจัดแสดง ยคุโบราณและยคุใหม ่ชั �น 2 จะมี
เมอืงอนิชอนแบบจําลองขนาดเลก็ใหช้ม ชั �นที� 3 จะเป็นเมอืงจําลองยา่น IFEZ 
หรอื Incheon Free Economic Zone ของเมอืง และชั �นที� 4 จะเป็นหอ้งประชมุและ
ออฟฟิศ นอกจากนี�ยังมหีอ้งจัดแสดงพเิศษที�เป็นโรงภาพยนตรแ์บบ 4d และ 5d ใหผู้ ้
มาเยี�ยมชมไดส้มัผัสกนัดว้ย 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น รบัประทานอาหารคํ�า  เมนชูาบชูาบสูไตลเ์กาหล ี
          จากนั�นนําทา่นเขา้ สูท่ี�พักเมอืงอนิชอน  GRAND PALACE HOTEL OR SML  
 
วนัที� 3 สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย +ฮนับก –  คอสเมติก – 

คลอ้งกญุแจคูร่กั@โซลทาวเวอร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถกูขนานนามวา่ ดสินีย์

แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของ 
ประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั �งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา ท่านจะไดนั้�งกระเชา้ลฟิท์ และท่องไปกับโลก
ของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่
แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุชมความน่ารักของหมทีี�สามารถสื�อสารกบั 



 

 

คนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซึ�งจะปลูกดอกไม ้
เปลี�ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทัวร ์รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จัดตามตารางประจําวัน 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั หมยูา่งเกาหล ี 
บา่ย จากนั�นเดนิทางไปพพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึ�งท่านจะได ้

เรียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันที�ชาว
เกาหลทีี�มตี่อสาหร่าย พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจําชาติ
เกาหลี เพื�อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  ต่อมาอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ
เครื�องสําอางคแ์บรนดด์ังของเกาหล ีณ คอสเมตคิ มใีหเ้ลอืกมากมายหลายยี�หอ้ 
อาทเิชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก แป้งโรต ีโลจคูสิ ฯลฯ  
จากนั�นนําท่านยอ้นรอยละครซีรีย์เกาหลีชื�อดัง My name is Kim Sam Soon ที�
ภเูขานมัซานภเูขาแหง่เดยีวที�ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี
หอ Seoul Tower *.*ไมร่วมคา่ขึ�นลฟิท ์*.*. ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สงู
ที�สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบันํ�าทะเล 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที�คู่รักทุกคู่ชาว
เกาหลจีะตอ้งทําคอื การคลอ้งกุญแจคูร่กั Love Key Ceremonyบนโซลทาว
เวอร ์โดยที�จะเขยีนขอ้ความ หรอืชื�อของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนี�
ไปคลอ้งกบัรั �วเหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิ�งไปดว้ยความเชื�อที�วา่หากคูร่ักคูใ่ด ไดม้า
เยอืนและคลอ้งกญุแจคูร่ักกนัที�นี�จะทําใหค้วามรักของทั �งคูย่นื ยาวไมพ่รากจากกันไป
ตลอดกาล 
 
 
 
 
 
แวะชม Seoullo 7017 หรอื โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหม ่ณ 
กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ�งสถานที�เที�ยวใหม่ของเกาหลีใต ้ที�เกดิจากการปรับปรุง
ทัศนียภาพ และปรับสะพานที�ทรุดโทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบรเิวณสถานีรถไฟ
โซล (Seoul Station)  ปัจุบนัไดก้ลายมาเป็น สถานที�พักผอ่นสําหรับประชาชน และ
นักทอ่งเที�ยว 
 
 
 
 
 
 

เย็น    รบัประทานอาหารคํ�า พลุโกก ี
จากนั�นนําทา่นเขา้ สูท่ี�พักยา่นกรงุโซล HAEDAMCHAE STAY OR SML 

วนัที�4 ศนูยโ์สม – นํ �ามนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางดอ๊ก –หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก 
– SM DUTY FREEE  
 RUNNINGMAN THEME PARK – ซนิเซเกดวิตี�ฟร ี– ตลาดเมยีงดง  



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้ชมศนูยโ์สม ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปีซึ�งถอืวา่ เป็น
โสมที�มีคุณภาพดีที�สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื�อโสมที�มี
คุณภาพดทีี�สุดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที�ท่านรักและนับถอื แลว้เขา้ชม  นํ �ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบัน
นิยมมารับประทานเพื�อลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดทั�วทั �งร่างกาย 
ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด , โรคหวัใจ , โรคภมูแิพ ้เป็นตน้   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัไกตุ่น๋โสม 
บา่ย จากนั�นพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัชางดอ๊กกุง พระราชวังแหง่นี�เป็น

พ ร ะ ร า ช วั ง ที� เ ก่ า แ ก่  ส ว ย ง า ม ม า ก ใ น ช่ ว ง ที� มี ก า ร               
ปกครอง ดว้ยระบบกษัตรยิข์องเกาหล ีถกูสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามสําคญั 
ใ น ก า ร เ ป็ น ที� พํ า นั ก ข อ ง พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์  
หลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สําคญั ที�ยังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต   พระราชฐานชั �นนอก, เขตพระราชฐาน
ชั �นใน และสวนดา้นหลงัสําหรับ เป็นที�พักผ่อน ของพระมหากษัตรย ์ซึ�งมตีน้ไมข้นาด
ยักษ์ที�มกีวา่ 300 ปี, บอ่นํ�า และศาลารมินํ�า 

 
 
 

 
 
 
จากนั�นเดนิทางไปยังหมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (Bukchon 
Hanok Village)  เป็นอีกหนึ�งสัญลักษณ์ของเกาหล ี
ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที�ทันสมัยของกรุงโซลนั�น 
หมูบ่า้นแหง่นี�ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ 
มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกับบา้น
ของขนุนางระดบัสงูของเกาหลใีนสมยักอ่น ภายในหมูบ่า้น
มอีาคารแบบดั �งเดมิของเกาหลกีว่า 100 หลัง (รูปแบบบา้นแบบดั �งเดมิของเกาหลี
เรยีกวา่ ฮนัอก(hanok)) ซึ�งเกา่แกม่าตั �งแตส่มยัโชซอน ในปัจจบุนันี�บา้นฮนัอกหลาย
หลังในหมู่บา้นถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงนํ�า
ชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเที�ยวที�เขา้มาเพื�อสมัผัสและเรยีนรูว้ัฒนธรรมเกาหลแีบบ
ดั �งเดมิ และอกีหนึ�งสิ�งที�สําคัญก็คอืหมูบ่า้นนี�เป็นย่านที�มคีนเกาหลอียู่อาศัยกันจรงิๆ
ภายในบา้น  
 
 
  พเิศษสดุ!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที�ยวแหง่ใหมใ่น
ยา่นอนิซาดง ที�มาพรอ้มกับธมี รันนิ�งแมน รายการวาไรตี�ยอดฮติของเกาหลทีี�มแีฟน
คลับจากทั�วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมภีารกจิตา่งๆ กว่า 10 
ภารกจิ ใหไ้ดต้ามลา่สะสมคะแนน R-Point ซึ�งหากผูเ้ลน่สะสมคะแนนไดม้ากกวา่ 80 



 

 

คะแนนจะไดร้ับใบประกาศนียบัตรที�ระบวุ่าคณุคอืสมาชกิคนใหมข่อง Running Man 
คนที� 8 ! 

  
 
 
 

 
 

 
 จากนั�นพาท่านช็อปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ีโดยที�นี�มสีนิคา้ชั �นนําใหท้่าน
เลอืกซื�อมากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ินํ�าหอม เสื�อผา้   เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา 
ฯลฯ  

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า จมิดกั (ไกพ่ะโลเ้กาหล)ี 
  จากนั�นเดนิยอ่ยตอ่กนัที� ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปปิ�งขึ�นชื�อ

และสถานที�รวมแฟชั�นชั �นนําของกรุงโซลหรอืที�คนไทยรูจ้ัก
กันในชื�อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินคา้วัยรุ่น
มากมายหลากหลายยี�หอ้ไม่ว่าจะเป็นเครื�องสําอางยี�หอ้ดังๆ
อ ย่ า ง  3 CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื�อผา้แฟชั�นมสีไตล,์ รองเทา้สน้สูง
น่ารักๆ,  

 รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนี�ยังมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่
น่ารักๆซึ�งที�นี�จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตัวกันมากมาย
ในแตล่ะวัน 
จจากนั�นนําทา่นเขา้ สูท่ี�พักยา่นกรงุโซล HAEDAMCHAE STAY OR SML 

  
วนัที�5 ศนูยส์มนุไพร - ตลาดฮงอกิ - ซุปเปอรม์าเก็ต-กรงุเทพฯ   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม แลว้นําท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง ตน้ไม ้
ชนิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ�าทะเล 
50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื�อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา จากนั�นพาทา่น ชอ็ปปิ�งตอ่ที�  
ฮงอกิ แหลง่ชอ้ปปิ�งที�อยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชื�อดังในเกาหล ีสนิคา้ในยา่น
นี�ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที�ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื�อผา้ที�ออกแบบโดยดี
ไซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครื�องประดับ เครื�องสําอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นม
อยู่ทั�วไปเชน่ EVISU, ZARA ทุกวันเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมี
ผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เครื�องประดับ ตุก๊ตา เสื�อผา้ และของแฮนดเ์มด ที�
น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิ�นเดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื�อ บาง
ที�อาจเป็นสนิคา้ที�มชี ิ�นเดยีวในโลก 

 
 



 

 

 
เที�ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั โอซมับลุโกก(ิ หม ูปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
 

จากนั�นพาท่านละลายเงนิวอนที� รา้นคา้สนามบนิ ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ 
พื�นเมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลูกอม
แปลกๆ ชอ็คโกแลต นํ�าจิ�มหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ 
 
 

 
……. น.          นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ………… 
……. น.           ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... 
 
 

 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

JIN AIR 
(LJ) 

LJ002 BKK-ICN 01.05-08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55-23.35 

JEJU AIR 
(7C) 

7C2204 BKK-ICN 01.00-08.40 

7C2203 ICN-BKK 20.05-23.59 

T’WAY 
(TW) 

TW102 BKK-ICN 01.20-08.40 

TW101 ICN-BKK 20.05-00.10+1 

อตัราคา่บรกิาร 

เดอืน วนัเดนิทาง 
สายการ

บนิ 

ผูใ้หญ่
พกั  

2 ทา่น 

เด็กอายุ
ตํ�ากวา่  
12 ปี  

พกัเดี�ยว 

สงิหาคม 

26 – 30 / 27 – 31 ส.ค. 

LJ 

 13,900 

5,900 

21 – 25 ส.ค. /28 ส.ค. – 
01 ก.ย. 

 14,900 

22 – 26 / 23 – 27 ส.ค 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. / 30 

ส.ค. – 03 ก.ย. 
 15,900 

 
กนัยายน 

02 – 06 / 3 – 7 /09 – 13 
/ 10 – 14 ก.ย. 

 14,900 

5,900 
01 - 05 / 04 – 08 / 05 – 

09 /06 – 10  
 15,900 



 

 

08 – 12 /11 – 15 / 12 – 
16 / 14 – 18 / 15 – 19 

ก.ย 

 ตลุาคม 
13 – 17  / 17 – 21  ต.ค. 

26 – 30 ต.ค. 
7C/TW  17,900 5,900 

**หมายเหต ุผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น 
อตัรานี�รวม 
 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั �นประหยัด(ตั�วกรุ๊ป) ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที�พักตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหาร และเครื�องดื�มตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ
 นํ �าดื�มทา่นละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่(ขึ�นอยูก่บัการผนัแปรของภาษนีํ �ามนั ณ วนัน ั�นๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน

ตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานี�ไมร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่พเิศษสําหรับบคุคลตา่งดา้ว หรอืยื�นวซีา่เรง่ดว่น ซึ�งบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บ

เพิ�มเป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครื�องดื�ม

นอกเหนอืจากรายการ 
 คา่มนิบิาร ์ คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกําหนดใหไ้มเ่กนิทา่นละ 20 กก.)  
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถทา่นละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรอื 1,300 บาท / 

ทปิ / ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเนื�องมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภัย

ธรรมชาต ิฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษกีารบรกิารหกัณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการ

ขอใบเสร็จมภีาษ)ี 
หมายเหต ุ 
 รายการ และราคาสําหรับผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 20 ทา่น เดนิทางไป และกลบั

พรอ้มคณะ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากได ้

สํารองที�นั�งกบั 
สายการบนิ และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อยา่งไรกต็ามรายการนี�อาจ
เปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวน
สทิธิ�ที�จะปรบัราคาตั�วเครื�องบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรับกระเป๋า
เดนิทาง หรอืของมคีา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิไมว่า่ท ั�งหมด หรอื
บางสว่น ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางมไิดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ 
อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื มสี ิ�งผดิกฎหมาย 
หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนั
เนื�องมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ 
บรษิทัขนสง่ หรอืหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง เหตกุารณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิอนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางสว่น ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมใ่ชบ้รกิารบางสว่นหรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่
เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี�ไดต้ามความ
เหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ�น
ได ้ทั �งนี� เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งส ิ�นแทน 
บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

 บรษัิทฯ จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปทอ่งเที�ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นั�น  
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ั�วเครื�องบนิและที�
พักในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษิทัจะ
คดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
(กอ่นซื�อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารที�
เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. นํ �าหนกักระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*.  
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองครั �งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั �งหมด
กอ่นเดนิทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาวชาํระทั �งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ย
สาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่
กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 

การยกเลกิ 



 

 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100 % ของราคาทัวร ์  

**ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะ
ไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 **ต ั�งแตว่นัที� 01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บ

คา่ประกนัสําหรบัทา่นที�ตอ้งสงสยัวา่แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที�ยว เนื�องจากทาง
แลนดเ์กาหล ีไดร้บัการแจง้เตอืนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมอืงเกาหล ีและสายการบนิ 
เพราะมลีกูคา้ที�เดนิทางไปเกาหล ี เพื�อจดุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทํางานในประเทศเกาหล ี
โดยบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพื�อใหล้กูคา้เดนิทาง ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป เป็น
จํานวนเงนิ  100 ดอลลา่ (3,300บาท)  และจะคนืใหเ้มื�อลกูคา้เดนิทางกลบัถงึประเทศ
ไทยพรอ้มกรุ๊ป  และผา่นการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ
เกาหล ีดงันั�นทางบรษัิทฯจงึใครข่อความรว่มมอืมา ณ ที�นี�ดว้ยคะ่ 


