
 
 

 

สดุพิเศษ...  

 สายการบิน AIR ASIA X   

 A330-300 TOTAL 377 SEATS 

 น ้าหนักโหลด 20 กิโลกรมั 

 พกัอินชอน 1 คืน กรงุโซล 2 คืน 

 เท่ียวอินชอนจใุจ ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน 
ซองโดปารค์ 

 ช้อปป้ิงจใุจ 2 ย่านยอดฮิต! ทงแดมุน เมียงดง 
 อาหารครบ 9 มือ้ 

 



 
 

 

เส้นทาง 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)   
 

 

2 
สนามบนิอนิชอน – หมูบ่า้นเทพนิยาย – อนิชอนไชน่าทาวน์ – 
พพิธิภณัฑจ์าจงัเมยีน – G TOWER 

 
  

INCHEON CHARIS HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC 
OUTLET – ทงแดมนุ    

INTERCITY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สมุนไพรโสมเกาหล ี– รา้นสมุนไพรฮอ็กเก็ตนามู – น้ํามนัสน 
–พระราชวงัเคยีงบก – พพิธิภณัฑ์พื้นบ้านเกาหล ี– โซลทาว
เวอร ์– ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง – DUTY FREE 

   INTERCITY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบนิอนิชอน – สนามบนิดอนเมอืง 
  

  

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก 
(1) 

กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์3-4 สายการบนิ Air Asia X (XJ) 
พรอ้มพบเจา้หน้าทีค่อยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 
 

วนัท่ีสอง 
(2) 

กรงุเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน –   
G – TOWER 

21.05 น. นําท่านออกเดนิทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ704 
04.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม.กรุณา

ปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย)  
หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลใีต้ 
นําท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย (DONGHWA MAEUL VILLAGE) เป็นถนนเลก็ๆในเมอืงย่าน Jung-gu ของ
จงัหวดัอนิชอน (Incheon) ใกล้ๆ กบัท่าเรอือนิชอน (Incheon) ออกแบบและตกแต่งตามผนังบา้น กําแพงต่าง 
รวมทัง้ทางเดนิให้เป็นไปตามเทพนิยายหรอืการต์ูนของดสินีย ์เช่นเรื่อง อลาดนิ สโนไวท์ หรอืปีเตอรแ์พน 
เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัใหก้บัหมู่บา้น เพราะในอดตีผูค้นยา้ยออก
จากเมอืงนี้ไปทางานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมูบ่า้นเงยีบเหงาลงไป 
 

 นําท่านเดนิทางชม อินชอนไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เป็นชุมชนของชาวจนีทีถ่อืกําเนิดจาก
การเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนบัเป็นพืน้ทีส่าํคญัในการขนส่งและคา้ขายสนิคา้จากประเทศ
จนี 



 
 

 
 

 นําท่านชม พิพิธภณัฑ์จาจงัเมียน (JAJANGMYEON MUSEUM) ซึ่งถูกสร้างขึน้ตอนที่มกีารเปิดท่าเรอื  
อนิชอน ถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางวฒันธรรมของเกาหลทีีม่อีายมุากกว่า 100 ปี ใหผู้เ้ขา้ชมไดร้บัรูถ้งึ
คุณค่าทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของเมนูอาหารจาจงัเมยีน และอทิธพิลของเมนูยอดฮตินี้ทีม่ ี
ต่อคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั 

 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบ ู(SHABU SHABU) 

 

นําท่านไปยงั G Tower เพื่อชมววิเมอืงอนิชอน อยู่ใกล้ๆ Songdo Central Park ที่ทางการเกาหลใีต้ได้
ออกแบบเมอืงน้ีใหเ้ป็นเมอืงแห่งอนาคต และหมายมัน่ป ัน้มอืจะใหเ้ป็นเหมอืน New York Central Park ตกึนี้
ไม่ใช่ตกึทีสู่งทีสุ่ดในย่านนี้ แต่เป็นหนึ่งในตกึอจัฉรยิะ ภายใต้คอนเซป็ Green Smart City รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และเป็นมติรกบัธรรมชาต 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู BULGOGI 

 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  INCHEON CHARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

วนัท่ีสาม 
(3) 

วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC OUTLET – ทงแดมนุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA) มพีระเศยีรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึง่ประดษิฐาน
อยูด่า้นหลงัสระน้ําขนาดยอ่มบรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรปูองคเ์ลก็ๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดนิ
ขึน้สู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ึง่นํามา
จากอนิเดยี นอกจากนี้ที่วดัแห่งนี้ยงัเป็นที่เก็บรกัษาระฆงัที่ใช้ตีในพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคในปี ค.ศ.1988 อีก
ดว้ย 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
สวนสนุกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่
กระเช้าลฟิท์ และท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟาร ี ชมไลเกอร(์สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี
ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชม ความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสื่อสาร
กบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและ
สนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่
จดัตามตารางประจาํวนั 

 

   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบี้ (KALBI) 
บ่าย จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท้่านได้

เลอืกซือ้กลบัไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิช่น ROJUKISS ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวัและบาง
ผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 

 นําท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารค้าแหล่งช้อปป้ิงที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี ทงแดมุน (DONGDAEMUN) 
ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้ อาท ิ 



 
 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกนัที่ ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกต็นามู ซึ่งเป็น
สมุนไพรทีท่ ัว่โลกยอมรบั รวมถงึสถาบนัต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มคีุณภาพดทีี่สุด
ในการบาํรงุตบัและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปจัจุบนั ท่าน
จะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้
ชนิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล 
50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนํามารบัประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็
ไมถู่กทาํลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
นําท่านเดนิทางไปยงั ศนูยส์มุนไพรสนเขม็แดง ซึง่ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้้นสน
เข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลเีหนือ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยพีร้อมกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใต ้
ออกมาเป็นน้ํามนัสนเขม็แดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต์โดยกว่าจะมา
เป็นน้ํามนัสนเขม็แดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรมั มาสกดัเอาน้ํามนัมาผลติและ
วจิยัออกมาเป็นน้ํามนัสนซึง่สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

เสือ้ ผา้บุรษุ-สตร ีรองเทา้บุรษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครือ่งครวั ถุงน่อง ถุงเทา้ ผา้พนัคอ 
โดยท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศการช้อปป้ิงสนิค้าในราคาเกาหลอีย่างแท้จรงิ ทงแดมุน ดไีซน์ พลาซ่า
แอนดพ์ารค์ ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํซรียีส์ุดฮติอย่าง "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 เมนูโอซมับลุโกกิ (OSAM BULGOGI) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี 
(4) 

สมนุไพรโสมเกาหลี – ร้านสมุนไพรฮอ็กเกต็นาม ู– น ้ามนัสน – พระราชวงัเคียงบก – พิพิธภณัฑ์
พื้นบ้านเกาหลี – โซลทาวเวอร ์– ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง – DUTY FREE 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านรู้จกัและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อ
สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสรมิความ
แขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จติใจสงบและเพิม่พละกําลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย ์ช่วยบาํรงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ และ
เรว็ๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนันี้ผลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าด
ไมไ่ดส้าํหรบัผูท้ีค่าํนึงถงึสุขภาพในปจัจุบนั 



 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซมัเกทงั (SAMGYETANG) 

บ่าย จากนัน้ชม พระราชวงัเคียงบก (GYEONGBOKUNG PALACE) ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั 
แต่ไดถู้กทาลายไปมากในสมยัทีญ่ี่ปุ่นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็น
ที่ประทับของกษัตริย์ ปจัจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นัง่ที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม 
ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ําเคยีงเฮวร ูที่ซึ่งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สําหรบั
ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านเกาหลี (FOLKLORE MUSEUM) อยู่ภายในพระราชวงัเคยีงบก 
พพิิธภณัฑ์แห่งนี้มกีารแสดงถึงการดําเนินชีวิตของชาวเกาหลี ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงสมยั
ราชวงศโ์ชซอน จดัแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไมส้อยในชวีติประจาํวนั เครื่องใชใ้นพธิี
จดัศพงาน ศิลปะชิ้นสําคญั และหุ่นจําลองต่างๆ เนื้อที่จดัแสดงค่อนข้างกว้างขวางและมชีิ้นงานจดัแสดง
มากกว่า 4,000 ชิน้ 
 

นําท่านสู่หอคอยกรงุโซล หรือ N SEOUL TOWER ถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ําคญัแห่งหนึ่งของกรุงโซล 
บางครัง้ถูกเรยีกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตัง้คอืบนภูเขานัมซาน เป็น
หอคอยทีม่คีวามสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ถูกสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็นหอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลกตดิ 1 ใน 18 อนัดบัของโลก เปิดใหน้ักท่องเทีย่วและ
ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA 
และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามคํ่าคนื ชมทศันียภาพ
ของแม่น้ํา Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบ้านช่องที่เรยีงราย และล้อมรอบไปด้วยทวิเขา 
BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระให้ทุกท่านได้เดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอย หรอืคลอ้งกุญแจ
คู่รกั **ไมร่วมค่าลฟิท*์* 



 
 

 

 

 
 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมียงดง (MYEONGDONG) หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านต้องการทราบว่า
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร ก้าวล้านําสมยัเพยีงใดท่านจะต้องมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ จะได้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น 
อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนด ์เครื่องสําอางยอดฮติของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกี
รปูแบบหน่ึง ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวนั 

 

 
 

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

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า 
(5) 

ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 พาท่านละลายเงนิวอนที ่ร้านค้าสนามบิน ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอําลา
เกาหลี อาทิ บะหมี่ชิน ราเมยีน อูด้ง กิมจ ิลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
สาํเรจ็รปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ  

 

 
11.15 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี  XJ701 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 



 
 

 

 

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 
ทวัรน์ี้จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้ หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัร ์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏว่าท่านไมร่่วมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 150 USD 

 (ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
 

 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน Air Asia X (XJ) 
ขาไป XJ704 DMK – ICN 21.05-04.35 

ขากลบั XJ701 ICN – DMK 11.15-15.05 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 
9 - 13  พฤษภาคม 62 14,900 7,900 
14 – 18 พฤษภาคม 62 14,900 7,900 
21 – 25 พฤษภาคม 62 14,900  7,900 
10 – 14  มิถนุายน 62 11,900 7,900 
7 - 11  , 11 – 15 ,12 – 16 , 13 – 17 , 24 – 28 มิถนุายน 62 
27 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 62 

12,900 7,900 

1 – 5 , 7 – 11 , 8 - 12 กรกฎาคม 62 13,900 7,900 
28 สิงหาคม – 1 กนัยายน 62 14,900 7,900 



 
 

 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ 
แล้วจึงวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง *** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 
 น้ําหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คนื 
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-ส่งและนําเทีย่ว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์ํานาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น หนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และ หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรมั / ค่าวซี่าสาํหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาติ 

 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณทีีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษน้ํีามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั หรอื

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู้
เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสูญหายอนั
เนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่ เหนือการ
ควบคุมของบรษิทัฯ เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 



 
 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุ ไว ้
เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของต้องหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่่ากรณใีดกต็าม 

 กรณทีีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน การ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท 
 ชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณกีรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจาํทีน่ัง่

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
ค่ามดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด ไมว่่ายกเลกิกรณใีดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืค่าตัว๋ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
สายการบนิ 

 
ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผู้เดินทางที่ย ังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว
ขา้ราชการ หรอืใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่าํเล่มพาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ยอาจจะต้องใชใ้น
บางกรณ ี

4. กรุณาพกบตัรเครดติ (ถ้าม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูในบาง
กรณ ี

 


