
 

 

Hi Super Wow Summer 
ทริปที่คุณจะต้องตะลึงจนร้อง Wow !! ไปตลอดทัง้ทริป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสวุรรณภมู ิ     

2 อินชอน (เกาหลีใต้) –หมู่บ้านฝร่ังเศส- เกาะนาม ิ  √ √ 
ที่พกั SUWON VALUE HOTEL หรือ 
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
เอเวอร์แลนด์  - โซล – ศนูย์เคร่ืองสําอาง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+    
ชดุฮนับก √ √ √ 

ที่พกั  IBIS Styles Ambassador Seoul 
Yongsan  หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
ศนูย์สมนุไพร – พระราชวงัเคียงบก – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – 

ดิวตีฟ้รี– ช้อปปิง้เมียงดง 
√ √ √ 

ที่พกั  IBIS Styles Ambassador Seoul 
Yongsan   เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง – วดัโชเกซา – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ √ √   

√ ครบ 15 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน        √ บริษัทเดียวในไทยรับรางวลัคณุภาพจาก Seoul City 2 ปี ซ้อน 
√ สายการบินประจําชาติ บริการ Full Service       √ guide license 
√ รถโค้ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน       √ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริป 
 

 

ภาพรวมโปรแกรม 

 

31,900.- /ท่าน  

เหมาะส าหรับผู้ที่ไปเกาหลีครัง้แรก
แรก 



  

 

 

 

 ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่___ 

 (หมายเหต ุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยู่กบัเที่ยวบินที่ได้ในวนัเดินทาง) คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

พบกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอําานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว ___ สายการบิน ___ ประตทูางเข้าที่___ 

 

 

 เดินทางถงึสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับ  เวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี)  

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พาท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านฝร่ังเศส  หรือหมู่บา้นเจา้ชายน้อย  ตั้งอยู่ที่เมืองคาพยอง  จงัหวดัคยองกีโด  เป็นหมู่บา้น      

สไตลฝ์ร่ังเศสที่เคยใชถ้่ายท าซ่ีร่ีส์เกาหลี และสะรายการเกาหลีหลายเร่ือง เช่น You Who Came From The Stars, Secret Garden, Beethoven Virus  และ

รายการ Running Man  เป็นตน้ มีห้อง St. Exupery’s Memorial Hall ห้องจดัแสดงเก่ียวกบัผูเ้ขียนนวนิยายเร่ือง Le Petite Prince 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ทัคคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชื่อของเมืองชนุชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถงึ  เนือ้ไก่ที่หัน่ออกมาเป็นชิน้พอคํา     
คลกุเคล้าด้วยเคร่ืองปรุง และหมกัไว้จนได้ที่ นํามาผดับนกระทะยกัษ์ พร้อมด้วย Rice cake  
 

 
 
 
 
 
 
 

 เมืองชุนชอน  จงัหวดัคงัวอน เพื่อเข้าสมัผสัความโรแมนติกของ เกาะนามิ ไม่ว่าใครมาเกาหลีกี่ครัง้ ก็จะต้องมาเยือน เพราะบรรยากาศของเกาะนามิ 

จะเปลี่ยนตามฤดกูาล มีทิวทศัน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ต้นสนที่สงูเสียดฟ้า นักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูปต้องแวะมาเก็บรูปที่เกาะนามินี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2          อินชอน (เกาหลีใต้) –หมู่บ้านฝร่ังเศส- เกาะนามิ 



 

 

 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  

 รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงหลากชนิดแบบฉบบัเกาหลี  พร้อมนํา้จิม้ โดยนําเนือ้หมมูาแล่ให้บาง แล้ว

นําไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่างๆ และผกันานาชนิด พร้อมทัง้ใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนําเนือ้หมไูปแกว่งในนํา้ซุปร้อนๆ ให้สกุ

พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON VALUE HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านสู่เมืองยงอิน สนกุสนานกบั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศเกาหลี ซึง่ได้ถกูขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์

เกาหลี” ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขาท่านจะได้สมัผสักบัความตื่นเต้นไปกบัเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นได้ทกุชนิดไม่จํากดั

จํานวนครัง้ กบับตัร DAY PASS อาทิเช่นรถไฟความเร็วสู้  T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกบัโลกของ สตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก , ชมสวน

ดอกไม้ ซึง่กําลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถนุายน เป็นดอก

กหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตํารับอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมยู่างที่ผ่านการหมกัจนได้

ที่ นํามาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สกุกําลงัดี แล้วตดัชิน้   พอคํา รับประทานกบัซอส , กระเทียม , กิมจิ, และใช้ใบผกักาด หอมสดห่อเป็นคําๆ คล้ายเมี่ยงคํา 

แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง 

 

 

วันที่ 3          เอเวอร์แลนด์  - โซล – ศูนย์เคร่ืองส าอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก 



  

 

 
 นําท่านสู่ ศนูย์รวม เวชเคร่ืองสําอาง แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทัว่ไป 

 นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึง่ท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความผกูผนัที่ชาวเกาหลีที่มีต่อ

สาหร่าย อีกทัง้ยงัให้ท่านได้ลองฝึกทําข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ ....จากนีท้ี่น่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลกึในชดุฮนับก 

ซึง่เป็นชดุประจําชาติของเกาหลีอีกด้วย ให้ท่านได้ทดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ นําท่านสู่  โซล ทาวเวอร์  

(Seoul Tower) ซึง่ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ ซึง่เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกนั บนหอคอยมีภตัตาคารซึง่

หมนุได้ด้วยตวัเอง  นําท่านขึน้สู่จดุชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ให้ทกุท่านได้คล้องกญุแจคู่รัก

บริเวณด้านล่างของฐานโซลทาวเวอร์ กิจกรรมสดุฮิตที่ใครได้มาเยือนต้องแล้วต้องทําแทบทกุราย อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็น      ที่ระลกึได้ตามอธัยาศยั  

 

 รับประทานอาหารเย็น  เมนู  พุลโกกิ อาหารขึน้ชื่อของเกาหลี ทํามาจากเนือ้หมมูาหัน่สไลด์บางๆ หมกัในซอสถัว่เหลือง นํา้มนังา พริกไทยดํา กระเทียม 

หวัหอม ขิง ไวน์และนํา้ตาล ประมาณ 2-4 ชัว่โมงนํามาต้มพร้อมใส่ผกันานาชนิด จนได้นํา้ซุปที่เข้มข้น และเพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึน้ คนเกาหลีจะนิยมห่อใน

ใบผกักาดหอม หรือใบงา รับประทานค่กบักิมจิและสาหร่าย 

 
 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  IBIS Styles Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดี

ที่สดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั

แข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั  

 ถงึเวลานําท่านเข้าสมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังเคียงบกพระราชวังเคียงบก   ซึง่เป็นพระราชวงัไม้โบราณเก่าแก่ที่สดุ สร้างขึน้ใน ค.ศ. 

1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนีม้ีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4          ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังเคียงบก – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ดวิตีฟ้รี– ช้อปป้ิงเมียงดง 



 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ชื่อตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศ์โชซอนมี  ต้นตํารับมาจากในวงั เป็นเมนอูาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบํารุง

กําลงัและเสริมสขุภาพ ภายในไก่จะยดัไส้สมนุไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น กินพร้อมกบัเคร่ืองเคียง 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านสู่ โซล ทาวเวอร์  (Seoul Tower) ซึง่ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ ซึง่เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกนั 

บนหอคอยมีภตัตาคารซึง่หมนุได้ด้วยตวัเอง  นําท่านขึน้สู่จดุชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ให้ทกุ

ท่านได้คล้องกญุแจคู่รักบริเวณด้านล่างของฐานโซลทาวเวอร์ กิจกรรมสดุฮิตที่ใครได้มาเยือนต้องแล้วต้องทําแทบทกุราย อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็น      ที่ระลกึ

ได้ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่น่ีมีสินค้าชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกา

เคร่ืองประดบั ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชัน่การแต่งกายที่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่น

เกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชัน่เคร่ืองแต่งกาย รองเท้า เคร่ืองประดบัสวยงามต่างๆ เคร่ืองสําอางยี่ห้อดงั ที่เป็นที่นิยมในหมู่วยัรุ่นของบ้านเราด้วย  

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  Todai Restaurant ซีฟู้ต บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัเมนบูุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ และเมนนูานาชาติไม่อัน้ 

เช่น ชชูิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจใุจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนขูองหวานสดุฟิน  

 

 

 
 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  IBIS Styles Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่ ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้

ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภมูิแพ้ ขับสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี และยา เป็นต้น   

 นําท่านเข้าสู่ วัดโชเกซาวัดโชเกซา เป็นวดัเก่าแก่ถกูสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1395 วดัแห่งนีเ้ป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ผู้คนนิยมมา  ขอพร ขอเร่ืองความรัก ขอลกูและเร่ืองการงาน

ต่างๆ ซึง่ก็ได้รับพรสมดงัใจปราถนา แต่เดิมชื่อวดั ฮวงักกัซา แต่ช่วงนัน้เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญ่ีปุ่ น ทําให้ถกูเปลี่ยนชื่อเป็น โชเกซา และถกูใช้ชื่อ

นัน้มาสืบจนปัจจบุนั ซึง่ที่น่ีตัง้อยู่ในย่านชมุชนใหญ่ ถือเป็นวดัหลกั เป็นศนูย์รวมของพทุธศาสนิกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดกั ไก่อบซีอิว๊วุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ัง  แครอท 

พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทานกบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเคร่ือง 

 
 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง    แวะ  ช้อปปิง้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ 

กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจอุยู่ในถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลกึ มากมาย ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน_____ 

 ถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5          ศูนย์น า้มันสนเข็มแดงศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  – วัดโชเกซา – ซุปเปอร์มาเก็ต – วัดโชเกซา – ซุปเปอร์มาเก็ต ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 



 

 

 

อัพเกรดกรุ๊ปส่วนตัว 

 เพิ่มท่านละ 5,000 บาท จดักรุ๊ปส่วนตวั 10 ท่าน/ กรุ๊ป 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เส้นทาง  

กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง กรุงเทพ-อินชอน 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 

วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 สมัภาระนํา้หนัก OZ/KE นํา้หนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

และ TG ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน 

 ค่าทิป 20,000 วอน สําาหรับ มคัคเุทศก์ และคนขับ 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 ค่าที่พกัในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารทกุมือ้ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 หวัหน้าทวัร์ที่มีประสบการณ์ คอยดแูลอําานวยความสะดวกตลอด 

การเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่า

โทรศพัท์ ฯลฯ 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าเกิน 

 ค่าทิป และค่าบริการในการเคล่ือนย้ายสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการ

ใบกําากบัภาษี 

 ค่าวีซ่าสําาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต, 

ใบประจําาตวัคนต่างด้าว, ใบสําาคญัถิ่นที่อยู,่ สําาเนาทะเบียนบ้าน, 

สมดุบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดําา2 นิว้ ท่านละ 2 รูป) 

 

ส าารองที่น่ังล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดงัน้ี 

1. สําาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง 

2. ยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ

อื่น นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมดัจําท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วนั 

4. การยกเลิก 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชําาระไว้ตาม

ระยะเวลา และจําานวนดงันี ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีเล่ือนวนัเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน

การเดินทาง 30 วนั 

 ยกเลิกการจองภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจําาทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินค่าทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัท 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่

สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือน

การเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็น

กรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการวางมดัจําตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้าม ี

ก าหนดวันเดนิทาง 
อัตราค่าบริการ **ออกเดนิทางขัน้ต ่า 15  ท่าน**  

ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีงเสริม เดก็ไม่มีเตยีง พักเดี่ยว(เพ่ิม) 

18 - 22 ก.ค. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

26 - 30 ก.ค. 61 32,900 31,900 30,900 4,500 

01 – 05 ส.ค. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

15 – 19 ส.ค. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

รายละเอียดราคา 

เงื่อนไขการจอง 



  

 

6. คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุต่อเน่ือง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการกา

รันตีมดัจํา หรือซือ้ขาย แบบมีเงื่อนไขกบัสายการบิน รวมถงึเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม

เข้ามาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล ดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

เงินค่ามดัจํา หรือค่าทวัร์ทัง้หมด 

7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่า

ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทําหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วนั

เดินทาง) 

ส าหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพ่ิมเตมิดงันี ้

1. หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมต้นการทํางาน) 

2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจดัเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียน

ที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสําเนาให้ถกูต้อง 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

4. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน จนถงึเดือนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบนั

เป็นเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดนิทางกับบิดาหรือมารดา   

ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

1. หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง 

2. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 เดือน จนถงึ

ปัจจบุนั 

3. สําเนาสตูิบตัร 

*การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเตมิน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเดนิทางเข้า

ประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ

เพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

หมายเหต ุ
 จํานวนผู้ เดินทางขัน้ตํ่า15 ท่าน ขึน้ไป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, 

รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

อากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทคํานึงถงึความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ

เฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัร์ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสาย

การบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถกู

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ 

หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เป็นต้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที่ยว

เอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถ

นํามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง  ๆที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ 


