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KOREA 
เกาหล ีHot Springs In Korea 
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 5 วนั 3 คนื 

 5 วนั 3 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์  

-  เทีย่วทีแ่หง่ใหมไ่มซ่ ้ำใคร..ถำ่ยภำพเท ่ๆ เหมอืนหลดุยอ้นไปสมัยสงครำมโลก ซอนชาอนิแลนด ์ 

-  พเิศษ..ใหท้ำ่นสมัผัสประสบกำรณ์ อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี  

-  หมูบ่า้นพืน้เมอืงโบราณเวอมั  หนึง่ในสถำนทีถ่ำ่ยท ำถำพยนตแ์ละละครตำ่งๆของเกำหล ี

-  อทุยานแหง่ชาตแิดดนุซาน เป็นอทุยำนแหง่ชำตทิีม่ชี ือ่เสยีงในกำรชมใบไมแ้ดง 

-  ชอ้ปป้ิงสนิคำ้วยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กำหล ีรำคำไมแ่พง ณ ยา่นอแีดหรอืแถวบรเิวณมหำวทิยำลัยสตรอีฮีวำ 

-  ชมควำมงดงำมของ หมูบ่า้นเกาหลสีไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน 

-  สนุกสนำนกับกำร ปั่น Rail Bike พรอ้มชมควำมงดงำมของธรรมชำต ิ 

-  น า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ  น ้ำพทุีเ่ตน้ร ำไปประสำนไปกับเสยีงเพลงทีไ่พเรำะสะพำนพันโพ 

-  ใหท้ำ่นได ้สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมำพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู7 เคำนเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสำยกำร
บนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทและหัวหนำ้ทัวร ์พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำร

เดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 
22.40 น. น ำทำ่นเหริฟ้ำสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนิชอน -อทุยานแหง่ชาตแิดดนุซาน - ซอนชาอนิแลนด ์– หมูบ่า้นเมดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำนำชำตอินิชอน 

 
           

2 อนิชอน -อทุยำนแหง่ชำตแิดดนุซำน - ซอนชำอนิแลนด ์– หมูบ่ำ้น

เมดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal Village – หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงโบรำณเว

อมั – อำบน ้ำแร่สไตลเ์กำหล ี
 

✈   
 

Onyang Hot Spring 
Hotel 3 หรอืเทยีบเทำ่ 

3 ป่ัน Rail Bike - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เกำะนำม ิ- โซล    LUCE BRIDGE HOTEL 3+*
หรอืเทยีบเทำ่ 

4 ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี-พระรำชวงัชำงดอ๊กคงุ -โซลทำว
เวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free –ตลำดเมยีงดง - ยำ่น

มหำวทิยำลัยอฮีวำ -  ชมน ้ำพุเตน้ร ำสะพำนบนัโพ 

 

   LUCE BRIDGE HOTEL 3+*
หรอืเทยีบเทำ่ 

5 ศนูยน์ ้ำมันสนเข็มแดง-พพิธิภัณฑส์ำหร่ำย+สวมชดุฮนับก+ท ำ

คมิบบั – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต-อนิชอน-กรุงเทพ  
 

  ✈ 
 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 

 

 

Boeing777-300ER  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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Village– หมูบ่า้นพืน้เมอืงโบราณเวอมั -  อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี
06.10 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน สำธำรณรัฐเกำหล ีเวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ควำม

สะดวกในกำรนัดหมำย กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิน่) น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร

แลว้      

เชา้  น ำท่ำนสู ่ อุทยานแหง่ชาตแิดดุนซาน สถำนทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นทีน่ิยมของคนเกำหล ีน ำท่ำนไปพชิติสะพำนเชือ่ม

ขำ้มยอดเขำของภูเขำแดดุนซำน โดยน่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำ  จำกนัน้พำทุกท่ำนไปยังจุดไฮไลน์น่ันคอืสะพำนเหล็กทีเ่ชือ่ม

ระหวำ่งยอดเขำ ใหท้ำ่นสำมำรถเดนิขำ้มชมทวิทัศนข์องเทอืกเขำแดดนุซำนไดอ้ยำ่งกวำ้งไกล เป็นอกีทรปิหนึง่ทีค่ณุไม่

ควรพลำด กบักำรทอ่งเทีย่วสไตลค์นเกำหล ี  

 

 

 

  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหารพืน้เมอืงเกาหล ี  

บา่ย น ำทำ่นสู ่ซอนชาอนิแลนด ์ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ ตัง้อยู่ในเมอืง (nonson) จุดเดน่ของทีน่ี่ คอื ท ำเป็นฉำกในหนังสมัยกอ่น 

เหมำะกับคนชอบถ่ำยรูปองิประวัตศิำสตร์ ไดภ้ำพเท่ ๆ เหมือนหลุดยอ้นไปสมัยสงครำมโลกเลย ที่ส ำคัญยังไม่มี

นักท่องเที่ยวมำเยอะ มีแต่คนเกำหลี เพรำะเพิ่งเปิดไดไ้ม่นำน เมื่อช่วงปลำยปีที่แลว้เอง จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หมู่บา้น

สไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal Village ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปสุดชลิพรอ้มชมควำมงดงำมของหมู่บำ้นเกำหลี

สไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน   จำกนัน้น ำทำ่นสู ่หมูบ่า้นพืน้เมอืงโบราณเวอมั  ยอ้นเวลำหำอดตีทีห่มูบ่ำ้นพืน้เมอืงโบรำณเว

อัมในสมัยโชซอนเมื่อประมำณ 500 ปีก่อน หมู่บำ้นแห่งนี้ยังมีชำวบำ้นในปัจจุบันใชช้วีติอำศัยอยู่ประมำณ 80 กว่ำ

หลังคำเรือน เป็นทีใ่หป้ระสบกำรณ์สัมผัสกำรใชช้วีติ ประเพณีวัฒนธรรม ของคนพื้นเมอืง ผ่ำนบำ้นสไตลฮ์ันนก บำ้น

สไตลโ์ซกำจบิ ทำงเดนิก ำแพงหนิทีส่รำ้งจำกกำรถมกอ้นหนิ ทีเ่รำเห็นอยูบ่นเกำะเจจู หรอื ลองน่ังโลช้งิชำ้ลอยฟ้ำแบบ

โบรำณ เพือ่สดูอำกำศบรสิทุธิส์ดชืน่เต็มปอด หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงเวอมัยังเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำถำพยนตแ์ละละครตำ่งๆ ทีเ่ป็น

ทีรู่จั้กกนัด ีเชน่ ภำพยนตร ์“เทกกึก”ีจำกนัน้ใหท้ำ่นไดผ้่อนคลำย อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี(รำคำรวมคำ่อำบน ้ำแร่) กำร

อำบน ้ำแร่รวมสไตลเ์กำหล ี ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมใจใหพ้รอ้ม เพรำะ ไมม่กีำรนุ่งผำ้เชด็ตวั เมือ่อำบน ้ำแร่ธรรมชำตแิลว้ทำ่น

จะรูส้กึผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้หลังกำรเดนิทำงท่องเทีย่วและเชือ่ว่ำจะมปีระโยชน์ต่อสุขภำพร่ำงกำยอกีดว้ย **ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่อำบน ้ำแร่ หำกลกูคำ้ทำ่นไหนไมป่ระสงคจ์ะอำบน ้ำแร่** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหารพืน้เมอืงเกาหล ี  
  เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก Onyang Hot Spring Hotel 3*เมอืงอาซนั  หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ปั่น Rail Bike - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- เกาะนาม ิ- โซล  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกับกจิกรรมป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ Rail Bikeมจีักรยำนแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้่ำนได ้

สนุกสนำนกับกำรป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ โดยมจีักรยำนรำว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไปตำมรำงรถไฟ บนทำง

รถไฟสำยเกำ่ของเมอืงอำซำน มรีะยะทำงไปกลับรำว 5 กโิลเมตร ใหท้ำ่นไดช้ืน่ชมววิชนบท ทวิทัศน์ธรรมชำตทิีอ่ดุม

สมบูรณ์ขนำบสองขำ้งทำงของชำวเกำหล ีไม่ว่ำจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนำ ไร่สวน สวนดอกไม ้ตน้ไมย้ักษ์ใหญ่พันธุ์

ตำ่งๆ ภำยใตภู้เขำทีโ่อบลอ้ม ประทับใจกับควำมสวยงำมของแตล่ะฤดูทีผ่ลัดเปลีย่นสสีนัมำอวดกัน และอุณหภูมขิอง

อำกำศทีเ่ย็นสบำยต่ำงกันในแต่ละฤดูกำลอกีดว้ย เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมกำรท่องเทีย่วทีช่ำวเกำหลนีิยมกัน เพื่อควำม

สำมัคคแีละควำมสนุกสนำน ** ทัง้นี้ทำงไกดท์อ้งถิน่จะจัดสถำนทีป่ั่นเรยีลไบทต์ำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัโปรแกรมและสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ** 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูำ่งเกำหล ีเป็นอำหำรพืน้เมอืงเกำหลทีีเ่ลือ่ง 

  ชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชำตอิอกหวำน นุ่มและกลมกลอ่ม น ำหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดกู(เชือ่วำ่เป็นสว่นทีอ่ร่อย

  ทีส่ดุ)  ยำ่งบนเตำถำ่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค ำ ห่อทำนแบบเมีย่งค ำไทย โดยใสน่ ้ำจิม้เตำ้เจยีวและเครือ่ง

  เคยีงทีช่อบหรอืขำ้วสวยรอ้นตำมทีช่อบ บรกิำรเครือ่งเคยีงตำ่งๆ 

บา่ย               น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนำนนำมวำ่ดสินียแ์ลนดเ์กำหลเีป็นสวนสนุกกลำงแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจำ้ของ ตัง้อยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ ใหท้่ำนไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์ำ

ซำฟำรีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่ำนจะพบเจำ้ป่ำสงิโตและเสอืสำมำรถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่ำงเป็นสขุ ชมควำม

น่ำรักของหมทีีส่ำมำรถสือ่สำรกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่ำงด ีหรอืเขำ้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิำย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไม ้

เปลีย่นไปตำมฤดูกำล อกีทัง้ยังสำมำรถสนุกกับเครือ่งเล่นนำนำชนิด อำทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหำะและหนอนสะบัด 

ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก ำลังบำนสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพอำกำศ เดอืนมนีำคม - เมษำยน เป็นสวน

ดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภำคม - เดอืนมถิุนำยน เป็นดอกกุหลำบ, เดอืนสงิหำคม - เดอืนกันยำยน เป็นสวนดอกลลิลี่, 

เดอืนตุลำคม - เดอืนพฤศจกิำยน เป็นสวนดอกเบญจมำศ) ชมกจิกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ที่จัดตำมตำรำงประจ ำวัน

ดว้ยบัตรเขำ้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จ ำกัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรำ้นคำ้ของ

ทีร่ะลกึตำ่งๆอย่ำงมำกมำย จำกนัน้น ำทำ่นสู ่เกาะนามแิหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และมทีัศนียภำพทีส่วยงำม ตรำตรงึ

ทุกสำยตำทีไ่ดพ้บและไปสัมผัส เกำะนำมทิีค่นไทยรูจั้กกันอย่ำงมำกขึน้ก็คงจะมำจำกซรีียเ์กำหลชีือ่ดังเรื่อง Winter 

love song เพลงรักในสำยลมหนำว   

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี”้ไกบ่ำบคีวิผัดซอสเกำหล ีเป็นอำหำรเลือ่งชือ่ของ

  เมอืงชนุชอน โดยน ำไกบ่ำบคีวิ ตอ้ก (ขำ้วเหนยีวปัน้เกำหล)ี มันหวำน ผักตำ่งๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกำหลใีนกระทะ

  แบน วธิกีำรทำนแบบเมีย่งค ำไทย โดยหอ่กบัผักกำดแกว้เมือ่ทำนไประยะหนึง่จะน ำขำ้วสวย และสำหร่ำยแหง้มำผัด

  รวมกบัทกัคำลบ ีเพือ่ให ้
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  

ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-พระราชวงัชางดอ๊กคงุ -โซลทาวเวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free – 
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ตลาดเมยีงดง - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮีวา -  ชมน า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำทำ่นสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบำลรับรองคณุภำพวำ่ผลติจำกโสมทีม่อีำยุ 6 ปี ซึง่ถอืวำ่เป็นโสมทีม่คีณุภำพดทีีส่ดุ ชมวงจร

ชวีติของโสมพรอ้มใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีท่ีส่ดุและรำคำถูกกวำ่ไทยถงึ 2 เท่ำ เพื่อน ำไปบ ำรุงร่ำงกำย 

หรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่ำ่นรักและนับถอื จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพร

ฮอตเกนำมขูองเกำหล ีทีน่ ำมำแปรรูปเป็นรูปแบบตำ่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษำโรค และบ ำรุงร่ำงกำย  น ำทำ่นสู ่พระราชวงั

ชางด๊อกคุง เป็นพระรำชวังหลวงวังทีส่องทีส่รำ้งต่อจำกพระรำชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระรำชวังที่มี

ควำมส ำคัญอยำ่งมำกตอ่กษัตรยิห์ลำยๆ พระองคใ์นรำชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภำพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระรำชวังหลวง

ทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษำไว ้และทีน่ีย่ังไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนจำก UNESCO วำ่เป็น มรดกโลกทำงวฒันธรรม ในปี 1997 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”เป็นอำหำรวงัในสมัยกอ่นปัจจบุันเป็นอำหำรเลือ่งชือ่

ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่ำบ ำรุงและเสรมิสขุภำพเสริฟ์ท่ำนละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภำยในตัวไกจ่ะมขีำ้วเหนียวรำกโสม

พุทรำแดงเกำลดัเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลำ้โสมพรกิไทยด ำและเกลอื 

บา่ย จำกนั้นน ำท่ำนสุุุ่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีควำมสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้ำทะเล ทำ่นสำมำรถชมทัศนียภำพของกรุงโซลจำกยอดโซลทำวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศำโดยสำมำรถมองได ้

ถงึเขำพูกักซัน และถำ้หันไปยังทศิตรงขำ้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้ำฮันกัง **ไม่รำคำรวมค่ำขึน้ลฟิท ์**น ำท่ำนชม 

COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงชือ่ดังของเกำหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็นน ำทำ่น ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอด

ภำษีที่หำ้ง Duty Free จำกนั้นใหท้่ำน ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่ำนสยำมสแควร ์

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส ำอำงค์ชื่อดัง อำทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้    

จำกนัน้น ำท่ำนสู ้ย่านอแีด ย่ำนชอ้ปป้ิงอีแดหรอืแถวบรเิวณมหำวทิยำลัยสตรอีีฮวำ เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้แนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใส

สไตลเ์กำหล ีสนิคำ้รำคำไม่แพง ทัง้ยังมสีนิคำ้หลำกหลำยแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่่ำจะเป็น ของจุกจกิน่ำรักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ เครือ่งประดับ 

เสือ้ผำ้ แวน่ตำ กระเป๋ำ รองเทำ้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส ำอำงตำ่งๆ รำ้นคำ้ยำวเหยยีดสองขำ้งทำงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

   น ำท่ำนชม น า้พุเตน้ร าสะพานบนัโพ หรือที่เรียกกันว่ำ สะพำนสำยรุง้ น ้ำพุที่จัดแสดงที่นี่จะเป็นน ้ำพุที่เตน้ร ำไป

  ประสำนไปกบัเสยีงเพลงทีไ่พเรำะสะพำนพันโพ (อำ่นแบบเกำหล)ี หรอืทีค่นไทยอำ่นวำ่บนัโพแหง่นี้เป็นหนึง่ในสะพำน

  ขำ้มแม่น ้ำฮันแม่น ้ำทีเ่ป็นศูนยก์ลำงของโซลน่ันเองและยังถูกบันทกึในกนิเนสบุ๊กเมือ่วันที่7 พฤศจกิำยน2008 ดว้ยว่ำ

  เป็นสะพำนน ้ำพุทีย่ำวทีส่ดุในโลกคอื7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดงครัง้แรกในเดอืนมถิุนำยนปี2007และท ำกำรเปิดแสดง

  เรือ่ยมำจนถงึปัจจบุนัโดยแสดงทกุวนัไมม่วีนัหยดุจะมงีดกำรแสดงก็แคช่ว่งฤดหูนำวเทำ่นัน้ 

 รอบกำรแสดงน ้ำพุทีส่ะพำนพันโพ (แสดงรอบละ15นำท)ี  

 - เมษำยน-มถินุำยน, กนัยำยน-ตลุำคม 

 วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 21:00 

 วนัเสำร-์อำทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

  - กรกฎำคม-สงิหำคม 

 วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 20:30, 21:00 

 วนัเสำร-์อำทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30    (ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นโปรแกรมหำกไมส่ำมำรถดโูชวน์ ้ำพุได)้ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั – อสิระชอ้ปป้ิงถนน 
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ฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นกำรสกัดจำกใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ำมันสนเข็มแดงนัน้มี

ประโยชน์อย่ำงมำกมำย ทัง้ชว่ยละลำยคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้ำตำลในเลอืด ชว่ย

ขบัสำรพษิออกจำกร่ำงกำยในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสำวะ อจุจำระ ชว่ยลำ้งสำรพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอำด 

เพิม่กำรไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติำ้นทำนใหก้บัร่ำงกำย บ ำรุงผวิพรรณใหส้ดใสจำกภำยใน และลด

อัตรำเสีย่งในกำรเกดิโรคมะเร็ง น ำท่ำนสูพ่พิธิภัณฑส์ำหร่ำยซึง่ทำ่นจะไดเ้รยีนรูก้ำรท ำสำหร่ำยของชำวเกำหลปีระวัติ

ควำมเป็นมำและควำมผูกผันทีช่ำวเกำหลทีีม่ตีอ่สำหร่ำยพเิศษ....ใหท้ำ่นไดน้อกจำกนีท้ีน่ี่ยังมบีรกิำรถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ

ในชดุฮันบกพรอ้มใหท้ำ่นท ำ คมิบบัหรอืขำ้วห่อสำหร่ำยเกำหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   จำกนัน้น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮ

งอกิ หรอืบรเิวณหนำ้มหำวทิยำลยัฮงอกินี ้เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงส ำหรับวยัรุ่นทีไ่มค่วรพลำด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีิว๋ด ำวุน้เสน้เมนูพื้นเมอืงดัง้เดมิของเมอืง

อนัดงปัจจบุนัไดรั้บควำมนยิมอยำ่งแพร่หลำยและรสชำตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปำกถูกลิน้คนไทยเป็นอยำ่งยิง่ 

บา่ย น ำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพื่อน ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่ำงทำงน ำท่ำนชอ้ปป้ิงที ่

ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคำ้ต่ำงๆ มำกมำยใหเ้ลอืกซือ้หำเป็นของฝำก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส ำเร็จรูป สำหร่ำย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ำมฤดกูำลและของทีร่ะลกึตำ่งๆ 

17.40 น. น ำทำ่นเหนิฟ้ำกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE 651 

 บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.10 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

 

 

*************************************************** 
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5 วนั 3 คนื By KE  

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

  เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น มี

เตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

30 ม.ีค – 03 เม.ย. 61 24,444.- 24,444.-    23,444.-       22,444.- 4,900.- 

06-10 เมษายน 61    25,999.- 25,999.-    24,999.-       23,999.- 4,900.- 

20-24 เมษายน 61 25,999.- 25,999.-    24,999.-       23,999.- 4,900.- 

27 เม.ย – 01 พ.ค. 61 

(วนัหยดุแรงงานแหง่ชาต)ิ 
25,999.- 25,999.-    24,999.-       23,999.- 4,900.- 

04-08 พฤษภาคม 61 24,444.- 24,444.-    23,444.-       22,444.- 4,900.- 

11-15 พฤษภาคม 61 24,444.- 24,444.-    23,444.-       22,444.- 4,900.- 

18-22 พฤษภาคม 61 24,444.- 24,444.-    23,444.-       22,444.- 4,900.- 

25-29 พฤษภาคม 61 

(วนัหยดุวสิาขบขูา) 24,444.- 24,444.-    23,444.-       22,444.- 4,900.- 

01-05 มถินุายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

08-12 มถินุายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

15-19 มถินุายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

22-26 มถินุายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 23,999.- 23,999.-    22,999.-       21,999.- 4,900.- 

06-10 กรกฎาคม 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

13-17 กรกฎาคม 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

20-24 กรกฎาคม 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

27-31 กรกฎาคม 61 

(วนัหยดุอาฬหบชูา)   24,999.- 24,999.-    23,999.-       22,999.- 4,900.- 

03-07 สงิหาคม 61 22,555.- 22,555.-    21,555.-       20,555.- 4,900.- 

10-14 สงิหาคม 61 

(วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 24,999.- 24,999.-    23,999.-       22,999.- 4,900.- 

17-21 สงิหาคม 61 22,555.- 22,555.-    21,555.-       20,555.- 4,900.- 

24-28 สงิหาคม 61 22,555.- 22,555.-    21,555.-       20,555.- 4,900.- 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 61      22,555.- 22,555.-    21,555.-       20,555.- 4,900.- 

07-11 กนัยายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

14-18 กนัยายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

21-25 กนัยายน 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

28 ก.ย.-01 ต.ค 61 23,555.- 23,555.-    22,555.-       21,555.- 4,900.- 

05-09 ตลุาคม 61 25,555.- 25,555.-    22,555.-       23,555.- 4,900.- 

12-16 ตลุาคม 61     

(วนัหยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินิทรม

หาภมูพิล)    

25,999.- 25,999.-    24,999.-       23,999.- 4,900.- 

19-23 ตลุาคม 61   

(วนัหยดุวนัปิยะมหาราช) 
25,999.- 25,999.-    24,999.-       23,999.- 4,900.- 

26-30 ตลุาคม 61        25,555.- 25,555.-    22,555.-       23,555.- 4,900.- 
  

 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 8,900 บาท/ทา่น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิ) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  

 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถ

ควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออก

หรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) 

เดนิทำง หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

            2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

            3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

            4. กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้ 5 - 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

            5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่บตัรโดยสำรชัน้ทศันำจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภำษี สนำมบนิและภำษีน ้ำมันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คำ่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทำ่น 

3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบุ 

4. หัวหนำ้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ ำนำญเสน้ทำงดแูลตลอดกำรเดนิทำง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท  เสยีชวีติ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

6. สมัภำระน ้ำหนักไมเ่กนิทำ่นละ 23 กก.  

 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู เพิม่เตมิกับทำงบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
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    **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

    **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย 

2.  รำคำไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

3.  คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซีำ่เขำ้ประเทศเกำหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงถอืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท ำวซีำ่เขำ้ประเสำธำรณรัฐเกำหลี

ใต ้คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 1,400 บำท ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-

Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

6. คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมำณ 40,000 วอน ตอ่ทำ่นตอ่ทรปิ หรอื 1,400 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณำส ำรองทีน่ั่ง+ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 10,000 บำท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภำษำองักฤษตำมหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช ำระทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั 

3.  เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซี่ำผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 - 45 วนั เก็บเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 7-14 วนัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 80% ของรำคำทวัร ์ตอ่ทำ่น 

4.  ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 1-7 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100% ของรำคำทวัร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวนัเดนิทำง,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงทัง้จำกประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลใีต ้ 

ไม่มกีำรคนืเงนิทัง้หมดไม่วำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำล

รับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนื

ไดค้อืคำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตัว๋ทำ่นละ 10,000 บำทและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำล ทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรือค่ำมัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มกีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอื

ใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง   

 พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำก 

บดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ยบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมข

ทำงบรษัิทฯหรอืค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมล่ำชำ้ 

หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตัวก่อนรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่ำบรกิำรทีท่่ำน

ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิง่ผดิกฎหมำย หรือเอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตั๋วเครือ่งบนิตำม

สถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนื
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เงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำงสำย

กำรบนิ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนี้

โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรือเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รำยกำรเดนิทำง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้จีุดประสงคก์ำรเดนิทำงเพื่อท่องเทีย่วเกำหลี

เทำ่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรำยกำรทอ่งเทีย่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

13. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกำหลมีมีำตรฐำนกำรก ำหนดดำวและประเภทของทีพั่กแตกตำ่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรจัดหำโรงแรมโดยอำ้งองิตำมกำรจัดระดับดำวของประเทศเกำหลตีำมทีร่ะบุในรำยกำรท่องเทีย่ว

เท่ำนัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกำหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะพัก

แบบ3ทำ่นขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดของหอ้งพักและกำรวำงรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวำมแตกตำ่งกันอำจจะท ำให ้

ท่ำนไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สำมำรถเสรมิเตยีงไดต้ำมที่ตอ้งกำรโรงแรมหลำยแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำก

ประเทศเกำหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ 

15. กระเป๋ำสมัภำระตำ่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยสญูหำยลำ่ชำ้ หรอือบุัตเิหตุ

ตำ่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ หำกทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละ

สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิร์ำคำนี้เฉพำะนักทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทำ่นัน้ กรณีตอ้งกำรตัด

กรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบรษัิทอกีครัง้ หำกเป็นนักทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บค่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 

บำท 

18. ในระหว่ำงท่องเที่ยวจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปและช่วยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และในวันสุดทำ้ยของกำร

เดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ควำมพึงพอใจของท่ำน ทำงบรษัิททัวร์ไม่มีกำรบังคับใหซ้ือ้แต่อย่ำงใดแต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทำงได ้

รับทรำบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มเิช่นน ัน้ทาง 

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสมัมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมทีพั่ก อำหำร ยำนพำหนะ 

และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุในกำรเดนิทำง ทัง้นี้ทำง

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  อนัเนือ่งจำกอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อคัคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมอืง, กำรผันผวนของอตัรำ
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แลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอัครรำชทตู รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำ

กำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทตู) ซึง่อยูเ่หนอืกำรควบคมุของ

บรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกัน

อบุตัเิหต ุ ตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถกูปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่

ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคมุโรคตดิตอ่เฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมำย บรษัิทฯ จะไม่คนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่

ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษัิท จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภัยของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่า

ทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐำนกำรท ำงำนประจ ำของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ ำตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงำน นำมบตัร จดหมำยกำรท ำงำน

ภำษำองักฤษ (กรณีเดนิทำงคนเดยีว) จดหมำยรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐำนกำรเงนิ ในระหวำ่งกำรทอ่งเทีย่วประเทศเกำหลสีมควรทีจ่ะน ำเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมำณ  300เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมำณ 300,000 วอน ส ำหรับกำรเดนิทำง 2   วนั (หำกไม่มบีตัรเครดติคำรด์) หำกมบีตัรเครดติตำ่งประเทศ เชน่ Visa Card, 

American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน ำตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐำนกำรเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จำ้หนำ้ที่

ทรำบวำ่ทำ่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถำนศกึษำหำกทำ่นยังอยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำหรอืบตัรนักศกึษำและควรเดนิทำงกบัผูป้กครอง เชน่ บดิำ มำรดำ ป้ำ 

นำ้ อำ ทีม่นีำมสกลุเดยีวกนั 

4. หำกเป็นพำสปอรต์ใหม ่ควรน ำพำสปอรต์เกำ่เย็บเลม่คูก่ับพำสปอรต์ใหมห่รอืน ำตดิตัวไปดว้ย   

5. กำรแตง่กำยสขุภำพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทำ้แตะ 

 


