
 
 
 
 
 
 
 

TRENDY SUMMER2 
(พกัอาซาน 2 คืน +  โซล 1 คืน) 

ไฟลส์วย  ไม่เสียเวลาเท่ียวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ตอ้งรีบ 
 

 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัอาซาน 2 คืน และ โซล 1 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์หมู่บา้นเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์อุโมงคต์น้แปะก๊วย หอคอย GREEN TOWER 

FIRST VILLAGE BLUE CRYTAL VILLAGE พระราชวงัถ็อกซูกุง  ถนนก าแพงหินสายโรแมนติก 
 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่น เมียงดง  DUTYFREE  



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) 
21.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2)  
โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ี 2  หมู่บา้นเทพนิยาย  - ไชน่าทาวน์ – ถ ้าควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบตัร 
01.05 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 002 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง** 
08.25 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย)  
 หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บา้นท่ี
แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ  หนูนอ้ยหมวก
แดง ฯลฯ ใหท้่านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 
ในอดีตนับเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคง
อาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่น
ก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอน
ไชน่าทาวน์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ถ า้ควังเมียง เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมยัท่ีเกาหลีอยู่
ใต้อาณานิคมของญ่ีปุ่น ซ่ึงถูกน ามารีโนเวทใหม่เม่ือปี 2011 ให้เป็นพิพิธภณัท์ทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ ้ าใหม่โดยประดบัประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มี
น ้าตกภายในถ ้า รวมทั้งห้องโถงส าหรับการแสดงดนตรี ท่ีพิเศษกวา่ท่ีอ่ืนๆ เพราะนัง่ชมกนัในถ ้าดว้ย  ท าให้
ท่ีน่ีกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัร
FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุก
ท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเต็มสะพร่ังกลางลานโดย
ถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอก
กุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงั
สามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชมความน่ารัก
ของสัตวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า 

**มีบริการแช่น ้าแร่หากลูกคา้สนใจมีค่าใชจ่้าย 8,000 วอน** 
 
วนัท่ี 3 ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER  –  

LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ป่ันเรียวไบท ์Asan Rail Bike ให้ท่านไดเ้ปิดประสบการณ์ ป่ันเรียวไบท์ บนทางรถไฟสายเก่าของ
เมืองอนัซาน มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีนิยมของชาวเกาหลี ให้ท่านไดส้ัมผสัวิว 
ทิวทศัน์ธรรมชาติของเกาหลี ไม่วา่จะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวนต่างๆ ท่ีห้อมลอ้มไปดว้ยภูเขามากมาย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะก๊วย ถนนสายน้ีข้ึนช่ือวา่เป็นถนนสายโรแมนติ
กอีกแห่งหน่ึงของเกาหลีก็วา่ได ้เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปดว้ยตน้ GINKGO 
หรือตน้แปะก๊วย ท่ีจะพบว่าในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวชะอุ่มเปล่ียนสีเป็นสีทองเหลืออร่ามไปทัว่บริเวณ
ในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
น าท่านเดินทางสู่ หอคอย GREEN TOWER หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท ารันน่ิงแมน บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีของ
โรงงานก าจดัขยะท่ีไดส้ร้างข้ึนมา เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม ขยะท่ีถูกเผาจะส่งควนัออกมาในปริมาณท่ีนอ้ย
ท่ีสุดในแต่ละวนั GREEN TOWER มีความสูง 150 เมตร ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพโดยรอบ 360 องศา
ทัว่ทั้งเมืองอาซานโดยมองลง และต่ืนตาต่ืนใจกบัการมองทิวทศัน์เมืองอาซานผ่านพลาสติกใสชนิดแข็ง
ทนทานพิเศษลงไปยงัพื้นดิน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
น าท่านเดินทางสู่ Sinjeongho Tourist Park  สวนสาธารณะมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรวมทั้งสวน
ดอกไม ้สวนประติมากรรม สถานท่ีส าหรับเยาวชนและรูปป้ัน Admiral Lee Sun-shin อุทยานทางนิเวศวิทยา
ท่ีทางเขา้สวนของนักท่องเท่ียวมีท่ีตั้งของพืชหลากหลายชนิดเช่นตน้สนและตน้ Azalea ในขณะท่ีสวน
ประติมากรรมดึงดูดผูเ้ขา้ชมในช่วงฤดูหนาวดว้ยประติมากรรมน ้าแขง็ขนาดใหญ่กวา้ง ทะเลสาบ Sinjeongho 
ตั้งอยู่ดา้นหน้าของสวนท่องเท่ียวเป็นจุดตกปลาท่ีเป็นท่ีนิยมตลอดทั้งปีและผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินกบั
การนัง่เรือสบาย ๆ บนเรือยนตห์รือเรือส าราญ 
น าท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE  อาณาจกัรแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัเกาหลี สนุกสนานกบัการ
จบัจ่ายชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์กาหลีคุณภาพท่ีเอามาลดราคากนัตลอดทั้งปี 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น BLUE CRYTAL VILLAGE สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีธีมแบบเมดิเตอร์เรเนียน
พร้อมร้านกาแฟชอ้ปป้ิงงานฝีมือและบรรยากาศสบาย ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า 
**มีบริการแช่น ้าแร่หากลูกคา้สนใจมีค่าใชจ่้าย 8,000 วอน** 



 
วนัท่ี 4 COSMETIC SHOP – ศูนยโ์สมรัฐบาล – น ้ามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัถ็อกซูกุง– ถนนก าแพงหินสายโรแมนติก 

- BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปป้ิงเมียงดง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO  
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยโ์สมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดี
ท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือ
สามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจาก
น ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัถ็อกซูกุง ตั้งอยูท่ี่หวัมุมส่ีแยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวงัท่ีเล็ก
ท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหลี ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวท่ีล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์
ตะวนัตกท่ีเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวงันั้ นเป็นการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตก และให้ท่านสัมผสักบับรรยากาศของ ถนน
ก าแพงหินสายโรแมนติก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนงัหินของพระราชวงัถ็อกซูกุง เดิมเคยเป็นผนงั
หินแห่งแรกในเกาหลีท่ีสร้างให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัของผูค้นกบัส่ิงแวดลอ้มไวร่้วมกนัอย่างลงตวั 
ระหว่างทางเต็มไปด้วยตน้ไมก้ว่า 130 ตน้ และมีมา้นัง่อีก 20 ท่ี บรรยากาศท่ีร่มร่ืนและโรแมนติกเป็น
สถานท่ีท่ีดีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะ
พร้อมใจกนัเปล่ียนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวก าแพง ท าใหเ้ป็นหน่ึงในถนนเส้นท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดเขาโซล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้นน าท่านเดินทางผา่นชมท าเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์ จากนั้นน าท่านชมสวนสาธารณะเซจง
โน ตั้งอยู่ติดกบัศูนยศิ์ลปะการแสดงเซจอง ภายในสวนสาธารณะเต็มไปดว้ยมา้นัง่ไมส้ าหรับผูค้นท่ีมานัง่
พกัผอ่น น ้าพุ เวทีกลางแจง้ทรงกลม และรูปป้ันต่างๆ ในช่วงเท่ียงของวนัธรรมดาจะเต็มไปดว้ยพนกังานท่ี
ท างานอยูใ่นอาคารส านกังานใกลเ้คียงมาพกักลางวนั ส่วนวนัหยุดสุดสัปดาห์มกัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับงาน
แต่งงานกลางแจง้ จากนั้นน าท่านสู่แหล่งช็อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  
มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ให้ท่านอิสระ
ไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือก
สินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั 
ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE 
อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และ
KRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  



น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOULหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 5 ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเก็ตนามู – พิพิธภณัฑส์าหร่าย + สวมชุดฮนับก – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – SUPER MARKET 
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา     จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆ
ของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ี
ใหม่ทุกวนัให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิมลองและเลือกซ้ือเพื่อ  
ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ น ามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหร่ายอบแหง้, สาหร่ายยา่ง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดั
ความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย 
และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

19.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เมนูอาหาร 
1. พุลโกกิ ประกอบดว้ยหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะ

ร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 
2. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปร้อนๆ และ

เส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 
3. คาลบ้ี หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม 

โดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ 
น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้าซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

4. คมัจาทงั ซุปกระดูกหมูมนัฝร่ัง เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ อาทิเช่นกิมจิ ผดัถัว่งอก เป็นตน้ 
5. ซมัเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ 

ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เมด็พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า 
และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุกี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบ
เกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

6. HANSIK อาหารท่ีมีผกัมากมายหลากหลายชนิดเป็นตวัชูโรง ซ่ึงจะเสิร์ฟมาพร้อมกบัขา้วหุง เน้ือยา่ง น ้ าซุป และ
เคร่ืองเคียงต่างๆ ซ่ึงดว้ยมีผกัเป็นตวัส าคญัท าให้ฮนัซิกเป็นอาหารเกาหลีท่ีทั้งอร่อยและท าให้สุขภาพร่างกาย
แขง็แรงอีกดว้ย  

7. ปลาสไตลเ์กาหลี  เสริฟพร้อมดว้ยน ้าซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกบัผกั เคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ 
 

อตัราค่าบริการ ท่านละ 

19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 สิงหาคม 2560 
 

2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 
17-21 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 กนัยายน 2560 

30 กนัยายน – 4 ตุลาคม 2560 

14,900 บาท 

23-27 / 24-28 / 25-29 สิงหาคม 2560 
30 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2560 
31 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2560 

1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 
21-25 / 22-26 กนัยายน 2560 
27 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2560 
28 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2560 
29 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2560 

15,900 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ 5,900 บาท 



 
ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
       -  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ 
สูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิม
เองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน หรือ 
1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด  
(ปกติ 15 กก.) 
1. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชี
เงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 



 
การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการ
เดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงิน
ใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ 
หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,  

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ  
(โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 



7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น    

 
 
 
 


