
 

Hi Romantic Summer 
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติด...ไปกับสถานที่สุดฟิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสวุรรณภมู ิ     

2 
อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนสมนุไพร Pocheon Herb Island– คาเฟ่โกบง
ซาน – อทุยานแห่งชาติโอแดซาน - วดัวอลจองซา 

 √ √ 
ที่พกั Kensington Flora Hotel หรือ
เทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

3 ฟาร์มแกะแทกวานยอง – ศาลาริมนํา้เกียงโปแด - ศนูย์เคร่ืองสําอางค ์ √ √ √ 
ที่พกั   SEOUL GARDEN HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

4 
ศนูย์สมนุไพร – ขึน้ลิฟต์โซลสกาย @Lotte World Tower – ล็อตเต้ ดิว้ตีฟ้รี 
–สวนสนกุล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ – ช้อปปิง้เมียงดง √ √ √ 

ที่พกั   SEOUL GARDEN HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

5 
ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง – ใส่ชดุฮนับก ชมพระราชวงัเคียงบก – ซุปเปอร์มา
เก็ต – กรุงเทพฯ 

√ √   

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

 

 

35,900.- /ท่าน  

เหมาะส าหรับผู้ที่ไปเกาหลีครัง้แรก 



 

 

 

 

 ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที_่__ 

 (หมายเหต ุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยู่กบัเที่ยวบินที่ได้ในวนัเดินทาง) คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

พบกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอําานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว ___ สายการบิน ___ ประตทูางเข้าที_่__ 

 

 

 เดินทางถงึสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับ เวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี)  
     หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ สวนสมุนไพร Pocheon Herb Island ซึง่เป็นสวนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสมนุไพรที่มุ่งเน้น     
     ไปที่การเจริญเติบโตของสมนุไพรเมดิเตอร์เรเนียน ที่น่ีมีสมนุไพรในร่มกว่า 180 ชนิดที่แตกต่างกนั จงึถกูขนานนามว่าเป็น 'เกาะสมนุไพร' และยงัมีสวน   
      พฤกษศาสตร์กลางแจ้ง และสวนดอกไม้ ที่ถกูล้อมรอบด้วยธรรมชาติอย่างภเูขาดสูวยงาม เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจที่คนเกาหลีหลายคนนิยม  
 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

 

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โกบงซาน จดุชมวิวตอนกลางคืนที่ดีที่สดุของเมืองชนุชอน มีทศันียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจทัง้กลางวนั และกลางคืน มีคาเฟ่    

   และร้านอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นที่ระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟพร้อมเพลิดเพลินไปกบัการชมวิวไปด้วย ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายกนัเลยทีเดียว 

 

  

 

 

 

   นําท่านเดินทางสู่ วัดวอลจองซา  เที่ยวชมอทุยานแห่งชาติโอแดซาน (Odaesan National Park) อทุยานนีแ้บ่งออกเป็นเขตวอลจองซา และเขตซอกมึกงั 

เน่ืองด้วยเป็นที่ตัง้ของวดัวอลจองซา วดัเก่าแก่ที่สดุแห่งอาณาจกัรชิลลา เขาโอแดซานจงึแผ่อาณาเขตครอบคลมุพืน้ที่โดยรวม 304 ตร.กม. มียอดเขาที่สงู

ที่สดุ คือยอดพิโรบง ซอกมึกงั ซึง่แปลว่า "เขาคมึกงัซานน้อย" ที่ได้ชื่อนีก้็เพราะว่ากนัว่า เขานีม้ีทศันียภาพ และภมูิทศัน์งดงามดัง่ภเูขายอดอญัมณีคมึกงัซาน

ในภาคเหนือ บริเวณทางเข้าอทุยานแห่งชาติ คือสวนพฤกษศาตร์เป็นแห่งรวมพืชพนัธุ์ และดอกไม้กว่า 2,200 ชนิด 

 

 

 

 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2          อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนสมุนไพร Pocheon Herb Island– คาเฟ่โกบงซาน – อุทยานแห่งชาตโิอแดซาน - วัดวอลจองซา 



 

 

 

 รับประทานอาหารเย็น เมนู มันดจูอนกล  

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Kensington Flora Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มแกะแทกวานยอง พาท่านชม และเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศโดยรอบฟาร์มแกะนี ้ความลงตวัที่สวยงาม

ของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์มแบบเทือกเขา ฟาร์มที่มีขนาดขอบเขตกว้างถงึ 155 ไร่ ตัง้อยู่ในระดบัความสงูที่ 860 เมตร ถงึ 950 เมตร และยงัเป็นสถานที่ที่มี

ความลงตวัเป็นอย่างดีระหว่างความสวยงาม ชมความน่ารักของเหล่าแกะตวัเล็กตวัน้อย จํานวนมากกว่า 200 ตวั พร้อมให้อาหารแกะ  

 

 

 

 

 

 

 พาท่านเดินทางสู ่ ศาลาริมน า้เกียงโปแด (Gyeongpodae Pavilion)   สถานที่แห่งนีไ้ด้ขึน้ชื่อว่าเป็น จดุที่มีชื่อเสียงที่สดุแก่การชมวิวพระจนัทร์เต็มดวง 

ครัง้แรกของปี ตวัศาลา มีขนาดใหญ่ และสงู ใช้สถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณ มีหลงัคาที่เรียกว่า Paljak ที่เป็นที่นิยมกนัมากที่สดุในเกาหลียคุโบราณ 

เป็นหนึ่งสมบตัิของชาติเกาหลี  

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน  เมนู โอซัมบลูโกกิ  มีส่วนผสมของปลาหมกึ และหมสูามชัน้ โดยนําลงไปผดัปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีนํา้ขลกุขลิก รับทาน

พร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงและนํา้ชปุร้อน  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3         ฟาร์มแกะแทกวานยอง – ศาลาริมน า้เกียงโปแด - ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ 



 

 

 

 จากนัน้พาท่านเดินทางกลบัโซล นําท่านสู ่ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมายที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทัว่ไป 

 รับประทานอาหารอาหารเย็น เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ชื่อตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศ์โชซอน มีต้นตํารับมาจากในวงั เป็นเมนอูาหารเกาหลีที่นิยมทาน

เพื่อบํารุงกําลงั และเสริมสขุภาพ ภายในตวัไก่จะมีส่วนผสมของสมนุไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านรับฟังความรู้ที ่ศูนย์สมุนไพร หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดี

ที่สดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั

แข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั  

 นําท่านขึน้ลิฟท์ โซลสกายที่ ลอตเต้เวิล์ดทาวเวอร์  (Lotte World Tower) เป็น สถาปัตยกรรม อาคารที่โดดเด่น มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิก

เกาหลี และพู่กนัเขียน ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอร่ี คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของไฟในตวั

เมืองกรุงโซลได้อย่างทัว่ถงึ และพาท่านช้อปสินค้าราคาถกูกว่ากนัที่ Lotte Duty Free 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดกั ไก่อบซีอิว๊วุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท 

พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทานกบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ (LOTTE  ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนกุหฤหรรษ์ และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่สวนสนกุล็อตเต้

เวิลด์ สวนสนกุในร่มที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลี สนกุสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทัง้ในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภยักบัโลกของซินแบต หอคอย บจัจีจ้ัม้ 

โรงหนังสามมิติ ไวกิง้ รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนกุทัง้ภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์ต่างๆ ตลอดจนร้านขาย

อาหาร ร้านขายของที่ระลกึเฉพาะของสวนสนกุล็อตเต้แอดเวนเจอร์ 

 

วันที่ 4          ศูนย์สมุนไพร – ขึน้ลิฟต์โซลสกาย @Lotte World Tower – ล็อตเต้ ดิว้ตีฟ้รี –สวนสนุกล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ – ช้อปป้ิงเมียงดง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์พรีเม่ียมสุดหรู ภัตตาคารริมแม่น า้ฮัน @Chavit Cuisine เมนู บุฟเฟ่ต์สดุพรีเมี่ยมที่คดัสรรมมาให้คณุได้ลิม้รสอาหาร

รสเลิศ มากกว่า 165  เมน ูทัง้อาหารสไตล์ยโุรป อาหารญ่ีปุ่ น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ ดย่าง และของหวานสดุอร่อย ปรุงกนัสดๆ ให้ท่านได้เห็นถงึกรรมวิธี

ขัน้ตอนในการทํา พร้อมทัง้ชมทศันียภาพของแม่นํา้ฮนั ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านไม่มีวนัลืม ตามคอนเซ็ปของร้านที่ว่า “Chavit Cuisine, the buffet 

restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ย่าน เมียงดง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม เป็นแหล่งแฟชัน่การแต่งกายที่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชัน่

เคร่ืองแต่งกาย รองเท้า เคร่ืองประดบัสวยงามต่างๆ เคร่ืองสําอางยี่ห้อดงั ที่เป็นที่นิยมในหมู่วยัรุ่นของบ้านเราด้วย  

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่ ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้

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

 ถงึเวลานําท่านเข้าสมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังเคียงบกพระราชวังเคียงบก   ซึง่เป็นพระราชวงัไม้โบราณเก่าแก่ที่สดุ สร้างขึน้ใน ค.ศ. 

1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนีม้ีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลงั 

        

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5          ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – ใส่ชุดฮันบก ชมพระราชวังเคียงบก – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ 



 

 

 
 
  รับประทานอาหารกลางวนั เมน ูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนือ้หมมูาหมกักบั เคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม แล้วจงึนําไปย่าง

บนแผ่นโลหะที่ถกูเผาจนร้อน ทานกบัเคร่ืองเคียง จําพวกผกัซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน  ๆ

 

 
 
 
 
 

 

 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง    แวะ  ช้อปปิง้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ 

กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจอุยู่ในถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลกึ มากมาย ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน_____ 

 ถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 35,900 34,900 33,900 4,500 

26 - 30 ก.ค. 61 36,900 35,900 34,900 4,500 

01 – 05 ส.ค. 61 35,900 34,900 33,900 4,500 

15 – 19 ส.ค. 61 35,900 34,900 33,900 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 


