
 
 

 

สดุพิเศษ...  
 สายการบิน ASIANA AIRLINE (FULL SERVICE) 

 A350-900 TOTAL 311 SEAT อาหาร HOT MEAL 

 น ้าหนักโหลด 2 ช้ิน รวม 23 กิโลกรมั ถือขึน้เคร่ือง 10 กิโลกรมั 

 พกัซูวอน 1 คืน กรงุโซล 2 คืน 
 ตามรอยซีร่ียด์งั เกาะนามิ สนุกสนานกบัเอเวอรแ์ลนด ์กบับตัรเล่นไม่จ ากดัรอบ 

 ช้อปป้ิงกนัแบบจใุจ 3 ย่านดงั ทงแดมนุ เมียงดง ฮงอิก 

 อาหารครบ 10 มือ้ พิเศษ! BBQ BUFFET เติมไม่อัน้ 
 

 



 
 

เส้นทาง 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – หมู่บา้นลกูกวาด – เกาะนาม ิ– วดัวาวจูองซา  
  

CENTRAL PLAZA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ทงแดมุน    
INTERCITY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ศนูยส์มุนไพร – COSMETIC GALLERY – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีง
บก – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – N SEOUL TOWER – 
ตลาดเมยีงดง 

   INTERCITY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ถนนฮงอกิ – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM – ซุปเปอร์
มารเ์กต็ – สนามบนิอนิชอน – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก 
(1) 

กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูมผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 6 เคาน์เตอร ์K สายการบนิเอเชยีน่าแอรไ์ลน์ 
(OZ) พรอ้มพบเจา้หน้าที ่คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง 
(2) 

กรงุเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านลกูกวาด – เกาะนามิ – วดัวาวจูองซา 

01.10 น. นําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน โดยสายการบนิเอเชยีน่าแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ OZ742 
09.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) 
 นําท่านสู่ หมู่บ้านลูกกวาด นักท่องเทีย่ว จะไดส้มัผสักบับรรยากาศสไตลฝ์รัง่เศส เป็นหมู่บา้นทีม่สีสีนัสดใสหลากสจีนเรา

คุน้เคยและรูจ้กักนัดใีนนามของ “หมู่บา้นสลีูกกวาด” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะมรีา้นอาหารชาบูชาบู, ร้านเนื้อย่างเกาหลี, 
แกลลอรี,่ เบเกอรีแ่ละรา้นกาแฟในยุโรป, รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้นํา ทีเ่รยีงรายจดัสลบัไปกบัสวนดอกไมแ้ละสวนสมุนไพร 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านสู่ เกาะนามิ ตัง้อยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กโิลเมตร เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหลใีต ้เกาะนามมิรีปูร่างเหมอืนใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อน
ชองพยอง โด่งดงัจากซรียี ์เพลงรกัในสายลมหนาว 



 
 

 

  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทลัคาบี้ (TAKGALBI) 

 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัวาวจูองซา มพีระเศยีรของพระพุทธรปูขนาดใหญ่ ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระน้ําขนาดย่อมบรเิวณ
รอบสระจะมพีระพุทธรูปองค์เลก็ๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดนิขึน้สู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่
ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ึง่นํามาจากอนิเดยี นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รกัษาระฆงัทีใ่ชต้ี
ในพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย 

 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
(3) 

โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ทงแดมนุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านไปเรยีนรูว้ฒันธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการทํา
กมิจแิละสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการทํากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองที่อาศยัภูมปิญัญากน้ครวัของชาวเกาหล ีดว้ย
การหมกัพรกิสแีดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยงันําไปปรุง
เป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปจัจุบนักมิจมิมีากกว่า 187 ชนิด สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผด็ และเปรีย้ว และใหท้่านใส่
ชุดฮนับกซึง่เป็นชุดประจาํชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

 



 
 

 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน

สนุกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลฟิท ์และ
ท่องไปกบัโลกของสตัวป์่าซาฟาร ี ชมไลเกอร(์สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอื
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชม ความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสื่อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนสีฤ่ดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ 
หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจาํวนั 

 

   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบี้ (KALBI) 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ื่อว่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน (DONGDAEMUN) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้ อาท ิเสือ้ ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-
สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครื่องครวั ถุงน่อง ถุงเทา้ ผา้พนัคอ โดยท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมุน ดไีซน์ พลาซ่าแอนด์พารค์ ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทําซรียีส์ุดฮติอย่าง "You Who 
Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อกีหนึ่งไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE 
GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดบักว่า 25,550 ดวง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมับุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCITY HOTEL หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
(4) 

ศนูยส์มนุไพร – COSMETIC GALLERY – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคียงบก – คลองชองเกชอน – DUTY 
FREE – N SEOUL TOWER – ตลาดเมียงดง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทาํใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกาํลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก 
ทุกวนัน้ีผลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้าํหรบัผู้ทีค่าํนึงถงึสขุภาพในปจัจุบนั 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องสาํอางยอดนิยม COSMETIC  GALLERY  ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลบัไป
ฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิช่น ROJUKISS ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวัและบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
 
 



 
 

นําท่านชม บลูเฮาส์ ทําเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวดีีโอใดๆทัง้สิน้) แวะ
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนิกซ ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ และชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร 
และวงเวยีนน้ําพุ ซึง่นบัเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล 
 
จากนัน้ชม พระราชวงัเคียงบก ซึง่เป็นพระราชวงัไม้โบราณทีเ่ก่าแก่ที่สุด สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปี
ก่อน ภายในพระราชวงัแหง่น้ีมหีมูพ่ระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่น่เขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงั
เคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที่ประทบัของกษัตรยิ ์ ปจัจุบนัได้มกีารก่อสร้างหมู่พระที่นัง่ทีเ่คยถูกทําลาย
ขึน้มาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ําเคยีงเฮวร ูทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ 
สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

 

  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซมัเกทงั (SAMGYETANG) 

บ่าย พาท่านเดนิชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ใน
ปจัจุบนัไดม้กีารพฒันา และบรูณะคลองแห่งน้ีขึน้มาใหม่ ทาํใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น้ําใส จนสามารถ
มองเหน็ตวัปลาหลากพนัธ์ทีก่ําลงัแหวกว่ายไปมา ปจัจุบนัโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ อาท ิ
งานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ีนิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ ัง่คลอง 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทเิช่น นาฬิกา , แว่นตา, 
เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรปู และสนิคา้  แบรนดเ์นมอื่นๆอกีมากมาย 
 
 
 
 
 
 



 
 

นําท่านสู่ หอคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครัง้ถูก
เรยีกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตัง้คอืบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มคีวามสงูจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็นหอคอยเมอืงทีส่งู
ทีสุ่ดในโลกตดิ 1 ใน 18 อนัดบัของโลก เปิดใหน้ักท่องเทีย่วและประชาชนทัว่ไปได้เขา้ชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้
ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยาม
กลางวนัและยามคํ่าคนื ชมทศันียภาพของแม่น้ํา Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบ้านช่องที่เรยีงราย และ
ลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย หรอืคลอ้ง
กุญแจคู่รกั **ไม่รวมค่าลฟิท*์* 

 

  
 

 แลว้นําท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง (MYEONGDONG) หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอย่างไร กา้วลา้นําสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ จะไดพ้บกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนด ์
เครื่องสําอางยอดฮติของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมียงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวนั 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บารบี์คิวบุฟเฟ่ต ์(BBQ BUFFET) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCITY HOTEL หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 
(5) 

ถนนฮงอิก – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSERM – ซุปเปอรม์าเกต็ – สนามบินอินชอน – 
สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

จากนัน้พาท่าน ชอ็ปป้ิงต่อทีย่่านถนน ฮงอิก (HONG-IK STREET) แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชื่อดงัใน
เกาหล ีสนิค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าวยัรุ่นที่ทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสื้อ ผ้าที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์เกาหล ี
รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบั เครื่องสาํอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทัว่ไป เช่น EVISU, ZARA และทุกวนัเสารล์านหน้า
ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารกั
และใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างทาํมาชิน้เดยีวเพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ทีม่ชีิน้เดยีวในโลก 
 



 
 

นําท่านชม พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นอารต์แกลเลอรีภ่าพวาดทีใ่ชเ้ทคนิค “trompe l’oeil” ทีป่รบั
ใหง้านศลิปะ 2 มติใิหเ้กดิเป็นภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 มติ ิซึง่ผูเ้ขา้ชมกจ็ะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการโพสท่าต่างๆใหเ้ขา้ไป
เป็นสว่นหนึ่งของภาพศลิปะ และ พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) เป็นเมอืงน้ําแขง็เป็นศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมอืงน้ําแขง็ และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน้ํ์าแขง็ ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถ
ตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศาไดทุ้กวนั ไม่มวีนัหยุด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั (JIMDAK) 

บ่าย จากนัน้พาท่านละลายเงนิวอนที ่ร้านค้าสนามบิน ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอําลาเกาหล ี
อาท ิบะหมีช่นิราเมยีน อดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต น้ําจิม้หมยู่างเกาหล ีไก่ตุ๋นโสมสาํเรจ็รปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ 

 

 
19.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่าแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  OZ741 
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบินเอเชียน่าแอรไ์ลน์ (OZ) 
ขาไป OZ742 BKK - ICN 01.10 - 09.05 

ขากลบั OZ741 ICN - BKK 19.30 - 23.10 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 
19 – 23 , 26 – 30 เมษายน 19,900 7,900 
03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 , 24 – 28 พฤษภาคม 19,900 7,900 
31 พฤษภาคม – 04 มิถนุายน 19,900 7,900 
07 – 11 มิถนุายน 19,900 7,900 
14 – 18 , 21 – 25 มิถนุายน 18,900 7,900 
28 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 19,900 7,900 

 

ราคาทวัรข้์างต้นไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง 
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเกบ็ค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินไทย 

กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
 

 

ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัแล้ว 

 

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน้แต่จะค านึงถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 
ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้ หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัร ์ทุกวนั แคส่มคัร

มารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏวา่ท่านไมร่่วมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 150 USD 

 (ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ 

แล้วจึงวางมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
 น้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 23 กโิลกรมัต่อท่าน (2ชิน้รวม23กโิลกรมั) / ถอืขึน้เครื่องได ้10 กโิลกรมั 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คนื 
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น หนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทีเ่กนิจากทีร่ะบุไว ้
 ค่าวซี่าสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาต ิ

 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษน้ํีามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ การเมอืง การ

ประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้เนื่องจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 
เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเขา้ -ออกตามประเทศทีร่ะบุ ไว ้เนื่องจากการ
ครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื
ค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน การเขา้-ออกประเทศ
ใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 



 
 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 
 ชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจาํทีน่ัง่กบัทางสายการ

บนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่
ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทาํใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนกัศกึษา กรุณาเตรยีมใบรบัรองการเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ย
อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และพนกังานบรษิทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบรบัรอง
การทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่าํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 


