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เร ิม่ตน้เพยีง23,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาหล ีHot Springs In Korea 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

 

 เทีย่วทีแ่หง่ใหมไ่มซ่ ้ำใคร..ถำ่ยภำพเท ่ๆ เหมอืนหลดุยอ้นไปสมัยสงครำมโลก ซอนชำอนิแลนด ์ 

 พเิศษ..ใหท้ำ่นสมัผัสประสบกำรณ์ อำบน ้ำแร่สไตลเ์กำหล ี  
 หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงโบรำณเวอมั  หนึง่ในสถำนทีถ่ำ่ยท ำถำพยนตแ์ละละครตำ่งๆของเกำหล  ี

 อทุยำนแหง่ชำตแิดดนุซำน เป็นอทุยำนแหง่ชำตทิีม่ชี ือ่เสยีงในกำรชมใบไมแ้ดง 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้วยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตลเ์กำหล ีรำคำไม่แพง ณ ยำ่นอแีดหรอืแถวบรเิวณมหำวทิยำลยัสตรอีฮีวำ 

 ชมควำมงดงำมของ หมูบ่ำ้นเกำหลสีไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน 

 สนุกสนำนกบักำร ป่ัน Rail Bike พรอ้มชมควำมงดงำมของธรรมชำต ิ 

 น ้ำพุเตน้ร ำสะพำนบนัโพ  น ้ำพุทีเ่ตน้ร ำไปประสำนไปกับเสยีงเพลงทีไ่พเรำะสะพำนพันโพ 

 ใหท้ำ่นได ้สวมชดุฮนับกชดุประจ ำชำตเิกำหล ีถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่03-07 สงิหาคม 61            23,900.- 

วนัที ่10-14 สงิหาคม 61  (วันหยดุวันแมแ่หง่ชำต)ิ       25,900.- 

วนัที ่17-21 สงิหาคม 61            23,900.- 

วนัที ่24-28 สงิหาคม 61           23,900.- 

วนัที ่31 สงิหาคม-04 กนัยายน 61          23,900.- 

วนัที ่07-11 กนัยายน 61           24,900.- 

วนัที ่04-18 กนัยายน 61           24,900.- 

วนัที ่21-25 กนัยายน 61           24,900.- 

วนัที ่28 กนัยายน-02 ตลุาคม 61          24,900.- 

วนัที ่05-09 ตลุาคม 61           26,900.- 

วนัที ่12-16 ตลุาคม 61  (วันหยดุวันคลำ้ยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินิทรมหำภมูพิล)     27,900.- 

วนัที ่19-23 ตลุาคม 61  (วันหยดุวันปิยะมหำรำช)        27,900.- 

วนัที ่26-30 ตลุาคม 61                  26,900.- 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ40,000 วอนหรอื 1,400บาท 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนำมบนินำนำชำตอินิชอน 
 

    

2 

อนิชอน -อทุยำนแหง่ชำตแิดดนุซำน - ซอนชำอนิแลนด ์ 
หมูบ่ำ้นเมดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal Village – หมูบ่ำ้น
พืน้เมอืงโบรำณเวอมั – อำบน ้ำแรส่ไตลเ์กำหล ี
 

✈  🍽 🍽 
 

Onyang Hot Spring 
Hotel 3 หรอื
เทยีบเทำ่ 

3 ป่ัน Rail Bike - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เกำะนำม ิ- โซล 🍽   🍽 🍽  
LUCE BRIDGE 

HOTEL 3+*หรอื
เทยีบเทำ่ 

4 

ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี-พระรำชวังชำงด๊อกคงุ -โซล
ทำวเวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free –ตลำดเมยีงดง - 
ยำ่นมหำวทิยำลัยอฮีวำ -  ชมน ้ำพเุตน้ร ำสะพำนบนัโพ 
 

🍽   🍽 อสิระ 

LUCE BRIDGE 
HOTEL 3+*หรอื

เทยีบเทำ่ 

5 

ศนูยน์ ้ำมนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย+สวมชดุฮนับก+ท ำ
คมิบบั – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต-อนิชอน-
กรงุเทพ 
 

🍽  🍽 ✈ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมำพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู7 เคำน์เตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ปของสำยกำรบนิ

โคเรียนแอร์) โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบริษัทและหัวหนำ้ทัวร์ พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำร

เดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

22.40 น. น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิำรอำหำรและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที2่ 
อนิชอน -อทุยานแหง่ชาตแิดดนุซาน - ซอนชาอนิแลนด ์– หมูบ่า้นเมดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal 

Village– หมูบ่า้นพืน้เมอืงโบราณเวอมั -  อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี

06.10 น. 

 

เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน สำธำรณรัฐเกำหล ีเวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง

(เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย กรณุำปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่) น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและศลุกำกรแลว้      

เชา้ น ำทำ่นสู ่ อทุยานแหง่ชาตแิดดนุซาน สถำนทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นทีน่ยิมของคนเกำหล ีน ำทำ่นไปพชิติสะพำน

เชือ่มขำ้มยอดเขำของภเูขำแดดนุซำน โดยน่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำ  จำกนัน้พำทุกท่ำนไปยังจุดไฮไลน์น่ันคอืสะพำน

เหล็กทีเ่ชือ่มระหว่ำงยอดเขำ ใหท้่ำนสำมำรถเดนิขำ้มชมทวิทัศน์ของเทอืกเขำแดดุนซำนไดอ้ยำ่งกวำ้งไกล 

เป็นอกีทรปิหนึง่ทีค่ณุไมค่วรพลำด กบักำรทอ่งเทีย่วสไตลค์นเกำหลี   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหารพืน้เมอืงเกาหล ี  

บา่ย น ำทำ่นสู ่ซอนชาอนิแลนด ์ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่ตัง้อยูใ่นเมอืง (nonson) จดุเดน่ของทีน่ี่ คอื ท ำเป็นฉำกในหนัง

สมัยกอ่น เหมำะกับคนชอบถ่ำยรูปองิประวัตศิำสตร ์ไดภ้ำพเท่ ๆ เหมอืนหลุดยอ้นไปสมัยสงครำมโลกเลย ที่

ส ำคัญยงัไมม่นัีกทอ่งเทีย่วมำเยอะ มแีตค่นเกำหล ีเพรำะเพิง่เปิดไดไ้มน่ำน เมือ่ชว่งปลำยปีทีแ่ลว้เอง จำกนัน้

น ำท่ำนสู ่หมูบ่า้นสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน Blue Crystal Village ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปสดุชลิพรอ้มชมควำม

งดงำมของหมูบ่ำ้นเกำหลสีไตลเ์มดเิตอรเ์รเนยีน   จำกนัน้น ำทำ่นสู ่หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงโบรำณเวอมั  ยอ้นเวลำหำ

อดตีทีห่มูบ่า้นพืน้เมอืงโบราณเวอมัในสมัยโชซอนเมือ่ประมำณ 500 ปีก่อน หมูบ่ำ้นแห่งนี้ยังมชีำวบำ้นใน

ปัจจุบันใชช้วีติอำศัยอยู่ประมำณ 80 กว่ำหลังคำเรือน เป็นที่ใหป้ระสบกำรณ์สัมผัสกำรใชช้วีติ ประเพณี

วัฒนธรรม ของคนพืน้เมอืง ผ่ำนบำ้นสไตลฮ์ันนก บำ้นสไตลโ์ซกำจบิ ทำงเดนิก ำแพงหนิทีส่รำ้งจำกกำรถม

กอ้นหนิ ทีเ่รำเห็นอยู่บนเกำะเจจู หรอื ลองน่ังโลช้งิชำ้ลอยฟ้ำแบบโบรำณ เพือ่สูดอำกำศบรสิทุธิส์ดชืน่เต็ม

ปอด หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงเวอมัยงัเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำถำพยนตแ์ละละครตำ่งๆ ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัด ีเชน่ ภำพยนตร ์“เท

กกึก”ีจำกนัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำย อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี(ราคารวมคา่อาบน า้แร)่ กำรอำบน ้ำแรร่วมสไตล์

เกำหล ี ทุกท่ำนตอ้งเตรยีมใจใหพ้รอ้ม เพรำะ ไมม่กีำรนุ่งผำ้เช็ดตัว เมือ่อำบน ้ำแร่ธรรมชำตแิลว้ท่ำนจะรูส้กึ

ผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้หลังกำรเดนิทำงท่องเทีย่วและเชือ่ว่ำจะมปีระโยชน์ต่อสขุภำพร่ำงกำยอกีดว้ย **ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่อำบน ้ำแร ่หำกลกูคำ้ทำ่นไหนไมป่ระสงคจ์ะอำบน ้ำแร*่* 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหารพืน้เมอืงเกาหล ี  

 
 พกัที ่Onyang Hot Spring Hotel 3*เมอืงอาซนั  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ปั่น Rail Bike - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- เกาะนาม ิ- โซล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้ำ่นไดส้นุกสนำนกับกจิกรรมป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ Rail Bikeมจีักรยำนแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ให ้

ทำ่นไดส้นุกสนำนกบักำรป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ โดยมจีักรยำนรำว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไปตำมรำง

รถไฟ บนทำงรถไฟสำยเกำ่ของเมอืงอำซำน มรีะยะทำงไปกลับรำว 5 กโิลเมตร ใหท้่ำนไดช้ืน่ชมววิชนบท 

ทวิทัศน์ธรรมชำตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ขนำบสองขำ้งทำงของชำวเกำหล ีไม่ว่ำจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนำ ไร่สวน 

สวนดอกไม ้ตน้ไมย้ักษ์ใหญ่พันธุต์่ำงๆ ภำยใตภู้เขำทีโ่อบลอ้ม ประทับใจกับควำมสวยงำมของแต่ละฤดูที่

ผลัดเปลีย่นสสีันมำอวดกัน และอุณหภูมขิองอำกำศทีเ่ย็นสบำยต่ำงกันในแต่ละฤดูกำลอกีดว้ย เป็นอกีหนึ่ง

กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วทีช่ำวเกำหลนียิมกนั เพือ่ควำมสำมัคคแีละควำมสนุกสนำน ** ทัง้นี้ทำงไกดท์อ้งถิน่จะ

จัดสถำนทีป่ั่นเรยีลไบทต์ำมควำมเหมำะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมและสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูำ่งเกำหล ีเป็นอำหำรพืน้เมอืง   

  เกำหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชำตอิอกหวำน นุ่มและกลมกล่อม น ำหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดูก

(เชือ่วำ่เป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยำ่งบนเตำถ่ำนแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค ำ ห่อทำนแบบเมีย่งค ำไทย โดย
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ใสน่ ้ำจิม้เตำ้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขำ้วสวยรอ้นตำมทีช่อบ บรกิำรเครือ่งเคยีงตำ่งๆ 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนำนนำมว่ำดสินียแ์ลนดเ์กำหลเีป็นสวนสนุกกลำงแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจำ้ของ ตัง้อยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ใหท้่ำนไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับ

โลกของสตัวป่์ำซำฟำรชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่ำนจะพบเจำ้ป่ำสงิโตและเสอืสำมำรถอยูด่ว้ยกันได ้

อย่ำงเป็นสุข ชมควำมน่ำรักของหมทีี่สำมำรถสือ่สำรกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่ำงด ีหรือเขำ้สู่ดนิแดนแห่งเทพ

นยิำย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตำมฤดูกำล อกีทัง้ยังสำมำรถสนุกกับเครือ่งเล่นนำนำชนดิ อำทิ

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหำะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก ำลังบำนสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสภำพอำกำศ เดอืนมนีำคม - เมษำยน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภำคม - เดอืนมถิุนำยน เป็นดอก

กหุลำบ, เดอืนสงิหำคม - เดอืนกันยำยน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดอืนตุลำคม - เดอืนพฤศจกิำยน เป็นสวนดอก

เบญจมำศ) ชมกจิกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ทีจ่ัดตำมตำรำงประจ ำวันดว้ยบัตรเขำ้ชมแบบ ONE DAY TICKET 

เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรำ้นคำ้ของที่ระลกึต่ำงๆอย่ำงมำกมำย 

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่เกาะนามแิหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และมทีัศนยีภำพทีส่วยงำม ตรำตรงึทุกสำยตำทีไ่ดพ้บ

และไปสัมผัส เกำะนำมทิีค่นไทยรูจั้กกันอยำ่งมำกขึน้ก็คงจะมำจำกซรียีเ์กำหลชีือ่ดังเรือ่ง Winter love song 

เพลงรักในสำยลมหนำว   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี”้ไกบ่ำบคีวิผัดซอสเกำหล ีเป็นอำหำรเลือ่ง  

ชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน ำไก่บำบคีวิ ตอ้ก (ขำ้วเหนียวปั้นเกำหล)ี มันหวำน ผักต่ำงๆ ลงผัดกับซอสพรกิ

เกำหลใีนกระทะ แบน วธิกีำรทำนแบบเมีย่งค ำไทย โดยห่อกับผักกำดแกว้เมือ่ทำนไประยะหนึง่จะน ำขำ้วสวย 

และสำหรำ่ยแหง้มำผัดรวมกบัทักคำลบ ี 

 
 พกัที ่ LUCE BRIDGE HOTEL 3+* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ ศนูยโ์สม – ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี-พระราชวงัชางดอ๊กคงุ -โซลทาวเวอร ์-Cosmetic Shop - Duty 

Free –ตลาดเมยีงดง - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮีวา -  ชมน า้พุเตน้ร าสะพานบนัโพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบำลรับรองคณุภำพวำ่ผลติจำกโสมทีม่อีำย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ำเป็นโสมทีม่คีุณภำพดทีีส่ดุ 

ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีท่ีสุ่ดและรำคำถูกกว่ำไทยถงึ 2 เท่ำ เพือ่

น ำไปบ ำรุงร่ำงกำย หรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรักและนับถอื จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ศนูยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้่ำน

ไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนำมขูองเกำหล ีทีน่ ำมำแปรรูปเป็นรูปแบบต่ำงๆ ทีม่สีรรพคุณรักษำโรค 

และบ ำรงุรำ่งกำย  น ำทำ่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระรำชวังหลวงวังทีส่องทีส่รำ้งต่อจำกพระรำชวังค

ยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระรำชวังทีม่คีวำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกษัตรยิห์ลำยๆ พระองคใ์นรำชวงศโ์ช

ซอน ทีม่สีภำพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระรำชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษำไว ้และทีน่ี่ยังไดรั้บกำรขึน้

ทะเบยีนจำก UNESCO วำ่เป็น มรดกโลกทำงวัฒนธรรม ในปี 1997 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอำหำรวังในสมัยกอ่นปัจจุบัน

เป็นอำหำรเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวำ่บ ำรงุและเสรมิสขุภำพเสริฟ์ท่ำนละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภำยในตัว

ไกจ่ะมขีำ้วเหนยีวรำกโสมพทุรำแดงเกำลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลำ้โสมพรกิไทยด ำและเกลอื 

บา่ย น ำทำ่นสูช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวำมสงูถงึ 480 เมตร เหนอื

ระดับน ้ำทะเล ทำ่นสำมำรถชมทศันยีภำพของกรงุโซลจำกยอดโซลทำวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศำโดย

สำมำรถมองไดถ้งึเขำพกูกัซนั และถำ้หันไปยงัทศิตรงขำ้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้ำฮนักงั **ไมร่ำคำรวมคำ่ขึน้

ลฟิท ์**น ำทำ่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงชือ่ดังของเกำหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็น

น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีทีห่ำ้ง Duty Free จำกนัน้ใหท้ำ่น ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

แหลง่รวมวัยรุน่ยำ่นสยำมสแควร ์โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส ำอำงคช์ือ่ดัง อำท ิEtude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้    จำกนัน้น ำทำ่นสู ้ยา่นอแีด ยำ่นชอ้ปป้ิงอแีดหรอืแถวบรเิวณ

มหำวทิยำลัยสตรอีฮีวำ เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้แนววัยรุน่แฟชัน่วัยใสสไตลเ์กำหล ีสนิคำ้รำคำไมแ่พง ทัง้ยงัมี

สนิคำ้หลำกหลำยแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่ำ่จะเป็น ของจกุจกิน่ำรักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดับ เสือ้ผำ้ แวน่ตำ 

กระเป๋ำ รองเทำ้ อปุกรณ์เกีย่วกบัโทรศัพท ์เครือ่งส ำอำงตำ่งๆ รำ้นคำ้ยำวเหยยีดสองขำ้งทำงอกีดว้ย 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 น าทา่นชม น า้พุเตน้ร าสะพานบนัโพ หรอืทีเ่รยีกกนัวำ่ สะพำนสำยรุง้ น ้ำพทุีจ่ดัแสดงทีน่ีจ่ะเป็นน ้ำพทุี ่

 เตน้ร ำไปประสำนไปกบัเสยีงเพลงทีไ่พเรำะสะพำนพันโพ (อำ่นแบบเกำหล)ี หรอืทีค่นไทยอำ่นวำ่บนัโพแหง่นี้
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เป็นหนึง่ในสะพำนขำ้มแมน่ ้ำฮนัแมน่ ้ำทีเ่ป็นศนูยก์ลำงของโซลน่ันเองและยงัถกูบนัทกึในกนิเนสบุก๊เมือ่วันที7่ 

พฤศจกิำยน2008 ดว้ยวำ่เป็นสะพำนน ้ำพทุีย่ำวทีส่ดุในโลกคอื7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดงครัง้แรกในเดอืน

มถินุำยนปี2007และท ำกำรเปิดแสดงเรือ่ยมำจนถงึปัจจบุนัโดยแสดงทกุวันไมม่วีันหยดุจะมงีดกำรแสดงก็แค่

ชว่งฤดหูนำวเทำ่นัน้ 

 
 พกัที ่ LUCE BRIDGE HOTEL 3+* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั – อสิระชอ้ปป้ิงถนน 

ฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้   รับประทำนอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นกำรสกดัจำกใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ำมนัสนเข็มแดง

นัน้มปีระโยชนอ์ยำ่งมำกมำย ทัง้ชว่ยละลำยคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้ำตำลใน

เลอืด ชว่ยขบัสำรพษิออกจำกรำ่งกำยในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสำวะ อจุจำระ ชว่ยลำ้งสำรพษิหรอืดท็ี

อกซเ์ลือดใหส้ะอำด เพิม่กำรไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ ช่วยเพิม่ภูมติำ้นทำนใหก้ับร่ำงกำย บ ำรุง

ผวิพรรณใหส้ดใสจำกภำยใน และลดอตัรำเสีย่งในกำรเกดิโรคมะเร็ง น ำทำ่นสูพ่พิธิภณัฑส์ำหรำ่ยซึง่ท่ำนจะได ้

เรยีนรูก้ำรท ำสำหรำ่ยของชำวเกำหลปีระวัตคิวำมเป็นมำและควำมผูกผันทีช่ำวเกำหลทีีม่ตี่อสำหร่ำยพเิศษ....

ใหท้ำ่นไดน้อกจำกนีท้ีน่ีย่งัมบีรกิำรถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่ำนท ำ คมิบับหรอืขำ้วห่อสำหร่ำย

เกำหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   จำกนัน้น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ หรอืบรเิวณหนำ้มหำวทิยำลัยฮงอกินี้ เป็น

แหลง่ชอ๊ปป้ิงส ำหรับวัยรุน่ทีไ่มค่วรพลำด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด ำวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืง

ดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บควำมนยิมอยำ่งแพรห่ลำยและรสชำตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปำกถกูลิน้คน

ไทยเป็นอยำ่งยิง่ 

บา่ย น ำทำ่นสู ่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพือ่น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่ กรงุเทพฯ โดยระหวำ่งทำงน ำทำ่นชอ้ป

ป้ิงที ่ ซปุเปอรม์ำรเ์กต็  ซึง่มสีนิคำ้ตำ่งๆ มำกมำยใหเ้ลอืกซือ้หำเป็นของฝำก เชน่ กมิจ ิ บะหมีก่ ึง่ส ำเร็จรปู 

สำหรำ่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ำมฤดกูำลและของทีร่ะลกึตำ่งๆ 

20.35น.  น ำทำ่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE651 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.10 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : เกาหล ีHot Springs In Korea 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น 

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

03-07 สงิหำคม61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 10,900.- 5,900.- 

10-14 สงิหำคม 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 10,900.- 5,900.- 

17-21 สงิหำคม 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 10,900.- 5,900.- 

24-28 สงิหำคม 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 10,900.- 5,900.- 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 10,900.- 5,900.- 

07-11 กนัยำยน 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 10,900.- 5,900.- 

14-18 กนัยำยน 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 10,900.- 5,900.- 

21-25 กนัยำยน 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 10,900.- 5,900.- 

28 ก.ย.-02 ต.ค 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 10,900.- 5,900.- 

05-09 ตลุำคม 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 10,900.- 5,900.- 

12-16 ตลุำคม 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 10,900.- 5,900.- 

19-23 ตลุำคม 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 10,900.- 5,900.- 

26-30 ตลุำคม 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 10,900.- 5,900.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ทา่น *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
 

 ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์  

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมี

จ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    

อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสิัยที่ทำง บรษัิทฯ ไม ่

    สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขำ้ 

    เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่ำน 

    ทรำบลว่งหนำ้ 5-7 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี 

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ท่ า น ั้ น ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า น ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ค น เ ข้ า เ มื อ ง ด้ ว ย ต ัว ข อ ง ท่ า น เ อ ง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่บตัรโดยสำรชัน้ทัศนำจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภำษี สนำมบนิและภำษีน ้ำมนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คำ่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทำ่น 

3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบ ุ

4. หัวหนำ้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ ำนำญเสน้ทำงดแูลตลอดกำรเดนิทำง 

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

6. สมัภำระน ้ำหนักไมเ่กนิทำ่นละ 23 กก.  

7. รำคำรวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

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

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย 

2.  คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิคำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรัม 



   
   
   

                                                                                                                                                             GO2ICN-KE001ห   หนา้ 8 จาก 10 
 
 

4. วซีำ่เขำ้ประเทศเกำหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงถอืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท ำวซีำ่เขำ้ประเสำธำรณ

รัฐเกำหลใีต ้คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่ทำ่นละ 1,750 บำท ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ 

เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

5 คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 40,000 วอน หรอื 1,400 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณำส ำรองที่น่ัง+ช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พรอ้มแจง้ชื่อ+สกุล เป็นภำษำอังกฤษตำมหนังสือ 

เดนิทำง 

2. คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช ำระทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน 

3.  เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิ

กำรเดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 7-14 วันเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 80% ของรำคำทัวร ์ตอ่ทำ่น 

4.  ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 1-7 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100% ของรำคำทัวร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทำง,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงทัง้จำกประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลใีต ้

ไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำก

โรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลื่อนกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสีย

คำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อืคำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋วทำ่นละ 10,000 บำทและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำล ทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืค่ำมัดจ ำทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

กำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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8. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง   

 พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงที่อำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำร

ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำร

สญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คำ่บรกิำรทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอื

เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตั๋ว

เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำก

สำยกำรบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำด

จำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ ืน่ๆมำให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรำยกำรเดนิทำง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้จีดุประสงคก์ำรเดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกำหลเีทำ่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรำยกำรทอ่งเทีย่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

13. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกำหลมีมีำตรฐำนกำรก ำหนดดำวและประเภทของทีพ่ักแตกตำ่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพั่กทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรจัดหำโรงแรมโดยอำ้งองิตำมกำรจัดระดับดำวของประเทศเกำหลตีำมทีร่ะบใุน

รำยกำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกำหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที่

ทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ3ทำ่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ำกดัของหอ้งพักและกำรวำงรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวำมแตกตำ่งกนัอำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ำมำรถเสรมิเตยีงไดต้ำมทีต่อ้งกำรโรงแรมหลำย

แห่งจะไม่มเีครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกประเทศเกำหลีอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำเครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำร

ในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ 

15. กระเป๋ำสัมภำระต่ำงๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่ำน ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยสูญหำยล่ำชำ้ 

หรอือบุตัเิหตตุำ่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ หำกทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอื

วำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 
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17. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนักทอ่งเทีย่วชำวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่ำนัน้ กรณี

ตอ้งกำรตัดกรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบรษัิทอีกครัง้ หำกเป็นนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูและชว่ยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และในวันสดุทำ้ยของ

กำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยหำกว่ำท่ำนใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ต่ถำ้ท่ำนใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของท่ำน ทำงบรษัิททัวรไ์มม่กีำรบังคับใหซ้ือ้แต่อยำ่งใดแต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดรั้บทรำบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุในกำร

เดนิทำง ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  

อันเนื่องจำกอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำม

กำรเมอืง, กำรผันผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ, สำย

กำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถำนเอกอัครรำชทูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็น

สทิธพิเิศษทำงกำรทตู) ซึง่อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทำงถูกปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื 

เขำ้ประเทศ เนือ่งมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไมป่ฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคมุโรคตดิต่อ

เฉพำะพื้นที่มกีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดนิทำง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกล่ำว บรษัิท จะยดึถือและค ำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำม

ปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐำนกำรท ำงำนประจ ำของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ ำตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงำน นำมบตัร จดหมำย

กำรท ำงำนภำษำองักฤษ (กรณีเดนิทำงคนเดยีว) จดหมำยรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐำนกำรเงนิ ในระหว่ำงกำรท่องเทีย่วประเทศเกำหลสีมควรทีจ่ะน ำเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมำณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมำณ 300,000 วอน ส ำหรับกำรเดนิทำง 2   วัน (หำกไม่มีบัตรเครดติคำร์ด) หำกมีบัตรเครดติ

ต่ำงประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน ำตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐำนกำรเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จำ้หนำ้ทีท่รำบวำ่ทำ่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถำนศกึษำหำกท่ำนยังอยูใ่นระหว่ำงกำรศกึษำหรอืบัตรนักศกึษำและควรเดนิทำงกับผูป้กครอง เชน่ บดิำ 

มำรดำ ป้ำ นำ้ อำ ทีม่นีำมสกลุเดยีวกนั 

4. หำกเป็นพำสปอรต์ใหม ่ควรน ำพำสปอรต์เกำ่เย็บเลม่คูก่บัพำสปอรต์ใหมห่รอืน ำตดิตัวไปดว้ย   

5. กำรแตง่กำยสขุภำพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทำ้แตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 


