
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนบินลดัฟ้ำโดยสำยกำรบินจนิแอร์  (LJ )  
ฟรี!!! น ำ้หนักกระเป๋ำขำไป – กลบั 15 กโิลกรัม /  ถือขึน้เคร่ือง 12 กโิลกรัม  
พกัโรงแรม 3 คืน  ระดบัมำตรฐำน 
อำหำรทำนครบ 10 มื้อ  
รำคำนีร้วมตัว๋เคร่ืองบินและภำษีสนำมบนิเรียบร้อยแล้ว 

วนัแรก กรุงเทพ-อนิชอน 

 21.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 สำยกำรบินจนิแอร์ LJ  ทำงเข้ำที2่ แถว D  
 เจ้ำหน้ำทีจ่ำกบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึน้เคร่ือง 
วนัที ่2 หมู่บ้ำนลูกกวำด – เกำะนำม ิ
01.05  น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้  โดยสำยกำรบินจนิแอร์  เทีย่วบินที ่LJ002 
08.25 น.         ถึง สนำมบินอนิชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ชัว่โมง)  

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านสู่ หมู่บ้ำนลูกกวำด 
หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีสร้างเรียบแบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝร่ังเศส บา้นเรือนร้านคา้



 

 

 

 
 

แต่ละหลงั จะทาสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสีอยู่ปะปนกนั ให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการถ่ายรูปแวะชมและแวะ
จบัจ่ายซ้ือของ ตามร้านคา้ท่ีต่างก็น าเสนอการขาย ไดอ้ยา่งน่ารักและน่าสนใจ... 

เทีย่ง                รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ทคัคลับี (ไก่ผดัซอส) 
แลว้น าท่านเดินทางสู่เกำะนำมิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึง
เป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว 
เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะ
นามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าฮนัและห่างจาก
กรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบ
เกาะ (แนะน าว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสาน
นายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอก
สน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมยรรยากาศอนัโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต์่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ 
กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

เยน็          รับประทำนอำหำรค ำ่  ชำบูชำบู 
          จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั เมืองซูวอน M Hotel   หรือเทยีบเท่า 
วนัที ่3  กมิจ+ิฮันบก – เอเวอร์แลนด์ - คอสเมตคิ - Seoul Tower 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ กิมจิเกิดข้ึนในสมยัราชวงศ์โชซอน โดยชาวบา้นเก็บผกัสดมาหมกัไวใ้นไหและสามารถเก็บไวกิ้นไดทุ้ก
ฤดูกาลของชาวเกาหลี ซ่ึงสามารถท าเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ขา้วตม้ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์
เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมท ากิมจิกินเองท่ีบา้น ต าหรับกิมจิแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลี
อีกดว้ย น าท่านแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติเกาหลี ฮนับก (ฟรี) ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั หมูย่ำงเกำหล ี 

บ่ำย จากนั้นท่านเดินทางสู่เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชม
ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไป
ตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดั
ตามตารางประจ าวนั อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ คอสเมตคิ มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิ
เช่น ครีมน ้ าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ พาท่านชม ภูเขำนัมซำนภูเขา แห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล สูง 
274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท์ *.*. ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอย เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ 
กำรคล้องกญุแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน า
แม่กญุแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกญุแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ี
จะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 



 

 

 

 
 

เยน็                 รับประทำนอำหำรค ำ่ พุลโกก ี (หมูผดัซอสสไตล์เกำหล)ี 
จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม Lart Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที4่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกำนยอง- พระรำชวงัถ๊อกซูกงุ - วดัโชเกซำ -  ดวิตีฟ้รี – ตลำดอนิซำดง – ตลำดเมยีงดง  
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน เขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิต
ของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี
ท่านรักและนบัถือ แลว้น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกำนยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั
แขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง จากอาหารและยา 
พาท่านชมความสวยงามของ พระรำชวงัถ๊อกซูกงุ (Deoksugung Palace) พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่มร่ืน
ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ช่วงใบไมแ้ดงแลว้ยิง่สวยงาม พระราชวงัแห่งน้ีมีถนนก าแพงหินอนัมีช่ือเสียงท่ีมกัมีผูนิ้ยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืน
ชมกบังามงดงามของพระราชวงั ซ่ึงตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่เดิมพระราชวงั
เคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของกษตัริยซุ์นจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ใน
ราชวงศโ์ชซอน และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นพระราชวงั Gyeongungung ในสมยักษตัริย ์Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ข้ึนครองราชย ์
ในปี ค.ศ. 1611 ไดก้ลบัมาใชช่ื้อเดิมอีกคร้ัง คือ Deoksugung ซ่ึงมีความหมายวา่ พระราชวงัแห่งอายยุืนยาวและมัน่คง ภายใน
พระราชวงัมีอาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีส าคญัๆ ในทางประวติัศาสตร์และการเมือง หน่ึงอาคารในนั้นคือ The Jeukjodang Building 
หรือ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารท่ีโดดเด่นอ่ืนๆ ในพระราชวงั เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, 
Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ประตู
หลกัแทฮนัมุน, พระท่ีนัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั บิบิมบับ+ซุป (ข้ำวย ำเกำหล)ี 
 ต่อมาพาท่านชมวดัโชเกซำ (Jogyesa Temple) เป็นศูนยก์ลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็น
วดัท่ีตั้งอยูท่่ามกลางความวุน่วายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวดัอ่ืนๆ ของประเทศเกาหลีใต ้
ซ่ึงมกัจะตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล ภายในวดัมีตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีความสูงกวา่ 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดียท่ี์
แกะสลกัจากหินสูง 7 ชั้น จากนั้นใหท่้านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รีโดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ ต่อดว้ยตลำดอนิซำดงเป็นถนนสายศิลปะท่ีอยูใ่จกลางกรุงโซล ทวัร์
เกาหลี ลกัษณะจะเป็นถนนสายเลก็ ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึกตามสไตลเ์กาหลี ร้านขายของเก่า และแกลลอร่ีโชวผ์ลงาน
ศิลปะของศิลปินพ้ืนเมือง ทวัร์เกาหลี หากใครตอ้งการหาของ ท่ีระลึกท่ีมีเพียงไม่ก่ีช้ินหรือ อาจจะมีเพียงช้ินเดียวโลกคุณจะหาพบ
ไดไ้ม่ยาก ไดเ้ดินชมงานศิลปะและ เลือกซ้ือของท่ีระลึกไดอ้ยา่งสบายใจ 

เยน็                รับประทำนอำหำรค ำ่ จมิดกั (ไก่พะโล้เกำหล)ี 
  จากนั้นเดินยอ่ยต่อกนัท่ี ตลำดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือ
สยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัๆอย่าง THE SKIN 

http://himalaicenter.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://himalaicenter.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://my.dek-d.com/freedom2208/blog/?blog_id=10208124


 

 

 

 
 

FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม Lart Hotel หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที5่ น ำ้มนัสนเข็มแดง  - กำโรซูกลิ -  พลอยสีม่วง -  ซุปเปอร์มำเกต็-กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม น ้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้ ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ แลว้น าท่านสู่ 
กำโรซูกลิ (Garosu-gil)  คือ ถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซ่ึงก็คือเจา้ตน้กิงโกะ 
(Ginkgo) หรือตน้แปะก๊วยนัน่เอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร (แต่แค่น้ี
ก็เดินเพลินไดท้ั้ งวนันะ) ถนนเส้นน้ีอาจจะยงัไม่ค่อยคุน้หูมือใหม่หัดเท่ียวเกาหลีซัก
เท่าไหร่ แต่ขอบอกวา่หนุ่มสาวแดนโสมเขารู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะเป็นถนนท่ีมีครบ
ทุกรส ทั้งร้านเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ในแบบท่ีเรียกวา่ฮิป ยนิูคสุดๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นร้านของเหล่านกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงและนกัออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลี
ไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นม 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั โอซัมพุลโกก ี(ปลำหมกึผดัซอส) 
แลว้น าท่านชม โรงงำนพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือวา่เป็น พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา
จนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ให้ท่านเลือกมากมาย จากนั้นพาท่านละลายเงิน
วอนท่ี ร้ำนค้ำสนำมบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิม
จิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

19.55  น.         น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบินท่ี LJ001 
23.35 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 
 

FLIGHT DETAILS 

JIN AIR LJ002 BKK - ICN 01.05 - 08.25 LJ001 ICN - BKK 19.55 - 23.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

เดือน วนัเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ  
12 ปี (ใช้เตยีง) 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 
12 ปี (ไม่ใช้

เตยีง) 
พกัเดีย่ว 

ตุลำคม 

03 - 07 ตุลำคม 16,900  5,900 
09 - 13 ตุลำคม  
10 - 14 ตุลำคม 

13 - 17 ตุลำคม 

14 - 18 ตุลำคม 

15 - 19 ตุลำคม 

16 - 20 ตุลำคม 

17 - 21 ตุลำคม 

18 - 22 ตุลำคม 

21 - 25 ตุลำคม 

22 - 26 ตุลำคม 

23 - 27 ตุลำคม 

24 - 28 ตุลำคม 

25 - 29 ตุลำคม 

26 - 30 ตุลำคม 

27 - 31 ตุลำคม 

28 – 01 พฤศจิกำยน 
29 – 02 พฤศจิกำยน 

30 – 03 พฤศจิกำยน 

31 - 04 พฤศจิกำยน 

17,900  5,900 

11 - 15 ตุลำคม 

12 - 16 ตุลำคม 

19 - 23 ตุลำคม 

20 - 24 ตุลำคม 

18,900  5,900 



 

 

 

 
 

พฤศจิกำยน 

03 – 07 พฤศจิกำยน 

04 – 08 พฤศจิกำยน 

05 – 09 พฤศจิกำยน 

06 – 10 พฤศจิกำยน 

07 – 11 พฤศจิกำยน 

10 – 14  พฤศจิกำยน 

11 – 15  พฤศจิกำยน 

12 – 16  พฤศจิกำยน 

13 – 17  พฤศจิกำยน 

14 – 18  พฤศจิกำยน 

17 – 21  พฤศจิกำยน 

18 – 22  พฤศจิกำยน 

19 – 23  พฤศจิกำยน 

20 – 24  พฤศจิกำยน 

21 – 25  พฤศจิกำยน 

24 – 28  พฤศจิกำยน 

25 – 29  พฤศจิกำยน 

26 – 30  พฤศจิกำยน 

27 – 01  ธันวำคม 

28 – 02  ธันวำคม 

15,900 5,900 

พฤศจิกำยน 

01 – 05 พฤศจิกำยน 
02 – 06 พฤศจิกำยน 
08 – 12 พฤศจิกำยน 
09 – 13 พฤศจิกำยน 
15 – 19 พฤศจิกำยน 
16 – 20 พฤศจิกำยน 
22 – 26 พฤศจิกำยน 
23 – 27 พฤศจิกำยน 

29 – 03 ธันวำคม 
30 – 04 ธันวำคม  

16,900 5,900 

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดนิทำงต้องไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ำน 



 

 

 

 
 

อตัรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ำ้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.)  
 ค่ำทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่ำนละ 35,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,100 บำท / ทปิ / ท่ำน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษกีำรบริกำรหักณ ทีจ่่ำย 3% (ในกรณีทีต้่องกำรขอใบเสร็จมภีำษี) 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทำงมไิด้รับอนุญำตให้เดนิทำงเข้ำ 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพจิำรณำของเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมำย หรือ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำด ควำมล่ำช้ำ กำรเปลีย่นแปลง
บริกำรของสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำม
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทำงไม่ใช้บริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยควำมสมคัรใจ
ของผู้เดนิทำงเอง และ/หรือไม่เดนิทำงไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 

 
 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทำงบริษัทจะ
คดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทำงจะต้องมอีำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำง 
 *.*.*. น ำ้หนักกระเป๋ำคนละ 15กโิลกรัม*.*.*.  
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 



 

 

 

 
 

 
 **ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภำคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่ำประกนัส ำหรับท่ำนทีต้่องสงสัยว่ำแอบแฝงมำ

เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่ำ (3,300บำท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


