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21.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ เคานเตอรสายการบินเจจูแอร (7C) โดยมีเจาหนาที่

ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน 

00.55 น. บินลัดฟาสู กรุงโซล  โดยสายการบินเจจูแอร  เที่ยวบินที่  7C2204   

08.35 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปน

เวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู ONE MOUNT (SNOW 

PARK)  เปนแหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล พาทุกทานเดินทางเขาในสวนของ สกีโดม ซึ่งเปนการจําลองลานสกีใน

รมอันกวางใหญ ไมตางไปจากลานสกีที่นักทองเที่ยวจะสัมผัสไดในชวงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเลนสกีหรือ 

วันที่ 1           กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                             (-/-/-)  

วันที่ 2           อินชอน – ONE  MOUNT – เกาะนามิ – ซูวอน – วัดวาวูจองซา                           (-/L/D)                                 



 

สโนวบอรดไดตามความถนัด (ราคานี้ไมรวมคาเขา SNOW PARK ทานละประมาณ 20,000 วอน หากทานใดที่ไมสนใจเขา

เลน SNOW PARK สามารถเดินชอปปงตามอธัยาศัย มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชั้นนํา)   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแหงเมืองซุนซอน นํา

ไกบารบีคิว ขาวเหนียว มันหวาน ผักตางๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นําผักกาดเขียวมาหอรับประทาน และสามารา

ดัดแปลงเปนทัคคาลบีโปคึมหรือขาวผัดทัคคาลบี โดยนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกับทัคคาลบ ี   

บาย เดินทางสู เมืองชุนชอน นําทานสู ทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง  เกาะนาม ิสถานท่ีโรแมนติคอีกแหหนึ่งสําหรับคูรักคูหนุมสาว 

ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิ มี

รูปรางเหมอืนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ณ ที่แหงไปนี้ ทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบ

เกาะ เดินเลนชมสวนเ กาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อสุขภาพ ผานดง

ตนสน ดอกสน ตนเกาลัด เลือกนั่งที่มานั่งขางชายฝงเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม มองดูพันธุสัตวตาง ๆ เชน 

นกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เปด กวาง ไดเวลาสมควรนําทานกลับฝง จากนั้นเดินทางสู เมืองซูวอน ชม วัดวาวูจองซา 

ตั้งอยูในเมืองซูวอน เกาหลีใต นักทองเที่ยวมาเที่ยวที่วัดแหงนี้เพื่อมาชมความงามของพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา 

ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ําขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียงรายอยูโดยรอบ และเมื่อ

เดินขึ้นสูเนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซึ่งนํามาจาก อินเดีย 

นอกจากน้ีที่วัดแหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษาระฆังที่ใชตีในพิธีเปดกีฬา โอลิมปคในป ค.ศ.1988 อีกดวย   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัย

มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ 

 พักที่  SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู เมืองยงอิน นําทานสู โรงเรียนสอนทํากิมจ ิเพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ

ทํากิมจิพรอมทั้งสวม ชุดฮันบกซึ่งเปนชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพเปนที่ระลึกและทานยังสามารถนํากิมจิ ผีมือ

ของทานกลับไปเปนของฝากไดอีกดวย จากน้ันนําทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปน

สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟท 

และทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพ

นิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวด

สีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เปนสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 

เปนดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวยบัตรเขาชมแบบ ไมจํากดัจํานวนรอบ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูยางเกาหลี (แบบบุฟเฟต) ตนตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต เปน

หมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตาถานรอนๆ สุกกําลังดี แลวตัดชิ้นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ 

และใชใบผักกาดหอมสดหอเปนคําๆ คลายเมี่ยงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอมขาวสวยรอนๆ  

บาย เดินทางเขาสู กรุงโซล นําทานยอนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys 

Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง  กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด

ในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบ

ทิศ 360 องศา และทานสามารถคลองกุญแจคูรัก ตามความเชื่อได  (อิสระไมรวมคาขึ้นลิฟท) จากนั้นนําทานสู TRICK  

วันที่ 3           ซูวอน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทํากิมจ ิ– สวนสนุกเอเวอรแลนด – โซล – โซลทาวเวอร –  

                     พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ– ไอซมิวเซี่ยม – ยานฮงอิก                                                (B/L/D)                        



 

EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ ตนฉบับของเกาหลี สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักทองเที่ยว

ตางชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพพรอมโพสทาเกๆ กับฉากสามมิติ ทําใหการเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใชสิ่งที่นาเบื่อและ

เขาใจยากอีกตอไป นําทานชม ICE  MUSEUM เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในที่เดียว 

พรอมจัดแสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเปนเมืองที่ทุกอยางกลายเปนน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และ

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณนั่งรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุง

ซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ

ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปงกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเปนยานชอปปงชื่อดังของ

เหลาวัยรุนเกาหลี ซึ่งฝงตรงขามของยานน้ีเปนมหาวิทยาลัยฮงอิก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  ขาวยําเกาหลี บิบิมบับ+ชาบู 

 พักที่  BENIKEA SEOUL HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสู สมุนไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเพื่อสุขภาพเปนเวลานานากวา 2,000 ป  ในตํารา

ยาแผนโบราณจีน ระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ

และเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและปองกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ

โสมเปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน นําทานชม ชังด็อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก ไดขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อป พ.ศ. 2540 ที่เนเปลส 

ประเทศอิตาล ีโดยผานขอกําหนดและหลักเกณฑในการพิจารณาใหเปนแหลงมรดกโลก เปนหนึ่งในหาพระราชวังที่สําคัญ

ที่สุดของเกาหลี สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เมื่อป พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลวเสร็จในป พ.ศ. 

1955 (ค.ศ. 1412) ดวยเหตุที่พระราชวังแหงนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก (Kyeongbok Palace) ผูคนจึง

เรียกพระราชวังแหงนี้วาพระราชวังตะวันออก (East Palace) พระราชวังชังด็อกไดถูกใชเปนที่ประทับขององคกษัตริย ที่วา

ราชการและที่ทํางานของขุนนางจนถึงป พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) เมื่อพระราชวังคย็องบกซึ่งอยูขางเคียงไดรับการสรางขึ้น

ใหมอีกครั้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง (จักรพรรดิองคสุดทายของจักรวรรดิเกาหลี) แตอยางไรก็ตามสมเด็จพระ

จักรพรรดิซุนจงน้ีก็ไดเสด็จมาประทับท่ีพระราชวังชังด็อกเรื่อยมากระทั่งเสด็จสวรรคตในป พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก  ไกผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมาย 

บาย นําทานชอปปงปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟร ีชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แวนตา, เครื่องสําอางค, กระเปา, กลอง

ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที ่หากมีเวลา อิสระใหทานเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่ง

เดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ป ที่ทอดผานใจกลางเมืองหลวง แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลอง

แหงนี้ขึ้นมาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ที่มีแตน้ําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลัง

แหวกวายไปมา ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งานแสดงศิลปะตางๆ งานดนตรี 

นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝงคลอง ที่ในยามค่ําคืนจะเต็มไปดวยแสงสีสวยงามนาชม จากนั้นนํา

ทานชอปปงรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือกซื้อกลับไปฝากเปนของ

ที่ระลึก อาทิเชน  ROJUKISS, ครีมน้ําแตก ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย  

จากน้ันนําทานชม แฟนตาสต๊ิกโชว (FANTA STICK SHOW)  แฟนตาสติ๊กถือเปนโชวนองใหมจากประเทศเกาหลี ที่ไดรับ

ความนิยมจากผูชมอยางลนหลาม โดยเปนการแสดงที่มีเปาหมาย เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต ผาน

ละครเพลง The Musical ที่ไรบทพูด แตใชความหลากหลายทางดานศิลปะการแสดงนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อยางเชน

วันที่ 4        ศูนยโสม – พระราชวังซังด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – คอสเมตกิ – ชมโชว – ตลาดเมยีงดง (B/L/D)                                                                                     



 

การเตนบีบอย การเลนเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของเกาหลี การแตนอะโครบาติกหรือการเตนในแบบผาดโผน เปนตน เปนตัว

ถายทอดเรื่องราวของบทละคร (หรือเปนโชวอื่นๆ ที่ทางแลนดประเทศเกาหลีจะจัดให ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชมโชว) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพ เสิรฟในหมอดินทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือด

พลาน คัดเลือกไกขนาดกําลังเหมาะสม 

นําทานชอปปงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลี

เปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ 

อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหทานไดเลือกซื้อ

ซึ่งราคาถูกกวาทีเ่มืองไทย 2-3 เทา  

 พักที่  BENIKEA SEOUL HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานชม ศูนยสมุนไพร ฮ็อกเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ํา

ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 

ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา จากนั้นนําทานชม RED 

PINE ผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย  

นําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวง

ออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปดวย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดี

คํา และเนื้อหมู สไลดท่ีผานการหมักดวยเครื่องปรุงสูตรตนตํารับจนเขากัน) 

บาย นําทานเดินทางสู หมูบานอังกฤษ หรือ ENGLISH VILLAGE ซึ่งเคยใชเปนสถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลี เรื่อง F4 เปนสถานที่

คลาสสิกและมีสถาปตยกรรมสไตลอังกฤษ ซึ่งทําใหความรูสึกเหมือนอยูในสถานที่ตนแบบมากๆ ภายในจําลองสถานที่

สําคัญของอังกฤษมากมาย จากน้ันนําทานแวะ ซุปเปอรมาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโก

แลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนา

โสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เปบโปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) เปนตน สมควรแกเวลานําทาน

เดินทางสูสนามบินอินชอน 

20.05 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจจูแอร  เที่ยวบินที่  7C2203    

00.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
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วันที่ 5          ฮ็อกเกนามู – ศูนยน้ํามันสน – พลอยอเมทีส – หมูบานองักฤษ – ซุปเปอรมาเกต็ –  

                     กรุงเทพฯ                                                                                                                                                      (B/L/-)                  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อัตราคาบริการ ** ไมมีราคาตั๋วเด็ก **[ ปรับราคา ณ วันที่ 10 พ.ค. 59 ] 
หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 20 ทาน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ (2-3 ทาน/หอง) 

(ผูใหญ 1 + เด็ก 1 ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
(มีเตียง+ผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
(ไมมีเตียง+ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยว 

(จายเพิ่ม) 

เดือนมิถุนายน 2559 

5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 

 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 

26-30, 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 

12,799.- 5,500.- 

เดือนพฤษภาคม 2559 

20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 

24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 

28 พ.ค.- 1 มิ.ย., 29 พ.ค.-2 

มิ.ย., 30 พ.ค.-3 มิ.ย.,  

เดือนมิถุนายน 2559 

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 8-12, 9-13, 

13,900.- 5,500.- 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา

ประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะนั้นลูกคาจะตองเปน

ผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

2.ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณ

นั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป

แทรกแซงในสวนน้ีได 

3.ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา

ดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ ทางบริษัทจะจัดเปนเมนูตามปกติ หากทานไมสามารถทานได เชน ทานเจ, มังสวิรัติ, 

อาหารอิสลาม หรือแพอาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจงใหเจาหนาที่ทราบทันทีตั้งแตจองทัวร 



 

10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 

22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 

29 มิ.ย.- 3 ก.ค., 

30 มิ.ย.- 4 กค. 
** เด็ก คือ อายุต่ํากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก ** 

วิธีการชําระเงิน  ชําระมัดจํา ทานละ  10,000 บาท  
  แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสํารองที่น่ัง  (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6 เดือนขึ้นไป) 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  

 คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (โหลดได ทานละไมเกิน 15 กิโลกรัม และไมเกิน 1 ใบ) 

 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ 

 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ    คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็ก

ที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม,คาซักรีด,คาโทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  

 คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเปา  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน  

 คาภาษีตางๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  

 คาปรับ สําหรับกระเปาสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด   

ราคาทัวรนีไ้มรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

คาทิป จํานวน 25,000 วอน  กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)   

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตางๆ ที่ไดระบุไว    

 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง  ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น  

 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัท  กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืนคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 



 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 

เงื่อนไขอื่นๆ 

- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง

ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม

อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการ

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา

แลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจง

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา

ของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ

เขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง

ตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทาง

ตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ

สายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจ

การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรอง

คาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู

เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ 

ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมด

หรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขา

กลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ

ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ

ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ

สถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 


