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วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสวุรรณภมู ิ     

2 
อินชอน (เกาหลีใต้) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่า ทาวน์ พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย – ใส่ชดุฮนับกทําคิมบบั –โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์)   

 √ √ 
ที่พกัGolden Seoul Hotel เทียบเท่าระดบั 
 4 ดาว 

3 
วดัแดซงึวอน – ป้อมปราการฮวาซอง - เอเวอร์แลนด ์– โซล - ช้อป
ปิง้ทงแดมนุ √ √ √ 

ที่พกัGolden Seoul Hotel เทียบเท่าระดบั 
 4 ดาว 

4 
ศนูย์สมนุไพร-พระราชวงัถ็อกซู – ศนูย์เคร่ืองสําอาง – ดิวตีฟ้รี – ช้อป
ปิง้เมียงดง 

√ √ √ 
ที่พกัGolden Seoul Hotel เทียบเท่าระดบั 
 4 ดาว 

5 
ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑ์สามมิต ิ– ช้อปปิง้ฮงแด – ซุปเปอร์
มาเก็ต – กรุงเทพฯ 

√ √   

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

 

 

25,900.- /ท่าน  

สถานที่เที่ยวไฮไลท์แถมที่เที่ยวใหม่สอดแทรก 



  

 

 

 

  (หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัเท่ียวบนิท่ีได้ในวนัเดนิทาง) คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก 

ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 พบกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้บริการและอําานวยความสะดวกแดท่่าน อยู่บริเวณแถว ___ สายการบนิ 

___ ประตทูางเข้าท่ี___ 

 ออกเดนิทางสูเ่กาหลีใต้ด้วยเท่ียวบนิท่ี___ 

  

 

 เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของ

ประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษา

เกาหลี แปลวา่ หมูบ้่านเทพนิยาย) ถกูตกแตง่ ประดบัประดา และวาดสีสนัให้หมูบ้่านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ้่านแห่งเทพนิยาย 

มีนิยายโดง่ดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้ 7 หนนู้อยหมวกแดง ปีเตอร์แพน อะลาดนิกบัตะเกียงวเิศษ ฯลฯ รวมอยู่ใน

หมูบ้่านแห่งนี ้ทําให้เป็นเหมือนสตดูโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ท่ีไมว่า่จะเดนิไปทางไหน ก็ถ่ายรูปได้เก๋สดุๆ จากนัน้เดนิทางไปยงั ไชน่า

ทาวน์ มีเพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายกุวา่ 100 ปี ท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมและวถีิชีวติของชาวจีนไว้เป็นอย่างดี ไมไ่กลกนันกั 

เป็นท่ีตัง้ของสวนซาย ุหรือ สวนอิสรภาพ ถือเป็นสวนสไตล์ยโุรปแห่งแรกของเกาหลี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงช่ือมาหลายครัง้ กวา่จะถึงทกุ

วนันี ้ 

 

 

 

 

 

  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จาจังเม่ียน(บะหม่ีด า) พร้อมทงัซูยกุ  จาจงัเม่ียนนีเ้ป็นบะหม่ีแห้ง คลกุด้วยซอ

สดําหวาน ทําจากเต้าเจีย้วดํามีลกัษณะข้น เรียกได้วา่เป็นหนึ่งในอาหารประจําชาตขิองเกาหลีใต้  

 นําท่านสู ่พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัคิวามเป็นมาและความผกู

ผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย อีกทัง้ยงัให้ท่านได้ลองฝึกทําข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี  พเิศษ....จากนี ้

ท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในชดุฮนับก ซึ่งเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหลีอีกด้วย ให้ท่านได้ทดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจําชาติ

เกาหลี เพ่ือเก็บภาพแห่งความประทบัใจ นําท่านสู่ โซล ทาวเวอร์  (Seoul Tower) ซึ่งถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็วา่ได้ ซึ่ง

เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีหนุ่มสาวเกาหลีไมพ่ลาดท่ีจะมาเท่ียวกนั  บนหอคอยมีภตัตาคารซึ่งหมนุได้ด้วยตวัเอง  นําท่านขึน้สูจ่ดุชมววิของ

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2          อินชอน (เกาหลีใต้) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่า ทาวน์ – โซล – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบกท า 

                     คิมบับ –โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์)  



  

 

หอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ให้ทกุท่านได้คล้องกญุแจคูรั่กบริเวณด้านลา่งของฐาน

โซลทาวเวอร์ กิจกรรมสดุฮิตท่ีใครได้มาเยือนต้องแล้วต้องทําแทบทกุราย  อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็น      ท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ช่ือตัง้แตย่คุสมยัราชวงศ์โชซอนมี ต้นตํารับมาจากในวงั เป็นเมนอูาหาร

เกาหลีท่ีนิยมทานเพ่ือบํารุงกําลงัและเสริมสขุภาพ ภายในไก่จะยดัไส้สมนุไพรตา่งๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม  พริกไทยแดง เกาลดั 

พทุราจีน เป็นต้น กินพร้อมกบัเคร่ืองเคียง 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Seoul hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซูวอน จากนัน้พาท่านชมวัดแดซุงวอน สร้างขึน้ในปี 1953 ตัง้อยู่ทางด้านซ้ายของลานจอดรถป้อมฮวาซอง 

บริเวณของวดัไมไ่ด้มีขนาดใหญ่มาก แตมี่ความเงียบสงบร่มเย็น มีพระพทุธรูปยืนสีทองรูปงามตัง้เดน่อยู่ภายในบริเวณวดั มีความสงู

ประมาณ 19 เมตร 

 

 

 

 

 

 หลงัจากนัน้ พาท่านชมความงามของ ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress) เป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แตย่คุโจซอน

(Joseon) สร้างขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794 - 1796 เป็นป้อมปราการประจําเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็น

รากฐานสําหรับการสร้างเมืองใหมใ่นบริเวณนี  ้กําแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประต ูในแตล่ะทิศ และ

มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ และงดงาม รวมทัง้ศาลาท่ีช่ือวา่  Hwahongmun ด้วย 

 

 

วันที่ 3          วัดแดซึงวอน – ป้อมปราการฮวาซอง - เอเวอร์แลนด์ – ช้อปป้ิงทงแดมุน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเยน็ เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟเกาหลี เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงหลากชนิดแบบฉบบัเกาหลี  พร้อมนํา้จิม้ โดยนําเนือ้

หมมูาแลใ่ห้บาง แล้วนําไปใสใ่นหม้อไฟพร้อมเห็ดตา่งๆ และผกันานาชนิด พร้อมทัง้ใสวุ่้นเส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนํา

เนือ้หมไูปแกวง่ในนํา้ซุปร้อนๆ ให้สกุพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ  

 

 จากนัน้นําท่านสูเ่มืองยงอิน สนกุสนานกบั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศเกาหลี ซึ่งได้ถกูขนาน

นามวา่“ดสินีย์แลนด์เกาหลี” ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขาท่านจะได้สมัผสักบัความตื่นเต้นไปกบัเคร่ืองเลน่มากมายหลากหลายชนิด โดย

ท่านสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ได้ทกุชนิดไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ กบับตัร DAY PASS อาทิเช่นรถไฟความเร็วสู้  T-Express, รถไฟเหาะ, ท่อง

ไปกบัโลกของ สตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก , ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกําลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลปิ, เดือนพฤษภาคม – เดือนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน 

เป็นสวนดอกลลิล่ี, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 
 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตํารับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมู

ย่างท่ีผา่นการหมกัจนได้ท่ี นํามาย่างบนเตา่ถ่านร้อนๆ สกุกําลงัดี แล้วตดัชิน้   พอคํา รับประทานกบัซอส , กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบ

ผกักาด หอมสดห่อเป็นคําๆ คล้ายเม่ียงคํา แกล้มด้วยพริกเกาหลี เมด็โตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยให้อิสระท่านได้เดนิช้อปปิง้ย่านทงแดมุน  ตลาดสนิค้าสง่ขนาดใหญ่ของเกาหลี สามารถช้อป

ปิง้สนิค้าท่ีหลากหลาย มีร้านรวงมากมาย เช่น Migliore, ตกึ Doota Tower, Hello APM ฯลฯ  อีกทัง้ยงัมีตกึ DDP สถานท่ีสําหรับจดั

งานนิทรรศการรวมถึงผลงานของดีไซน์เนอร์ช่ือดงั สถาปนิกนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงนําผลงานมาจดัแสดงไว้  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Seoul hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านรับฟังความรู้ท่ี ศูนย์สมุนไพร หรือศูนย์ฮอ็กเก็ตนามู ซึ่งได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึ่งถือวา่

เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ 

ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั  ถึงเวลานําท่านเข้าสมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชม

สถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงัถ็อกซู  ซึ่งเป็นพระราชวงัสดุท้ายของราชวงศ์โชซอน มีสิง่ก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอย่างมาก เช่น 

ประตหูลกัแทฮนัมนุ (Daehangmun Gate) พระท่ีนัง่ชงุวาจอน และท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นสิง่ก่อสร้างแบบ

ตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัตา่งๆ  ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของพพิธิภณัฑ์พระราชวงั ซึ่งเป็นท่ีเก็บสิง่ของท่ีใช้ใน

พระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากนี ้ยงัมีพพิธิภณัฑ์ศลิปะตอ็กซูกงุ ซึ่งแสดงผลงานทางศลิปะสมยัใหมม่ากมาย  และพาท่าน

ชมพธีิการเปล่ียนเวรยามทหารหลวง ซึ่งทกุท่านสามารถชมการปฎิบตัหิน้าท่ีของทหารยามท่ีสง่างาม ท่ีหน้าพระราชวงัแห่งนี ้  

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บูลโกก ิอาหารท้องถิ่นดัง้เดมิของคาบสมทุรเกาหลี โดยนําเนือ้หมสูไลด์หมกักบัซอส และเคร่ือง

เคียงตา่งๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนํามาย่างขลกุขลกิกบัซุปบลโูกกิ  บนกระทะแบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกักะหล่ํา โดยจะ

มีลกัษณะออกเป็นแบบนํา้ข้น เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเคร่ืองเคียงตา่งๆ  

 

 

 นําท่านสู ่ศนูย์รวม เวชเคร่ืองสําอาง แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมาย ท่ีไมมี่ขายตามท้องตลาดทัว่ไป จากนัน้นําท่านช้อปปิง้สนิค้าปลอด

ภาษีท่ี ดวิตีฟ้รี ท่ีน่ีมีสนิค้าชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิาเคร่ืองประดบั 

ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ย่าน ตลาดเมียงดง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหลง่แฟชัน่การแตง่กายท่ีทนัสมยัของ

เหลา่วยัรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชัน่เคร่ืองแตง่กาย รองเท้า เคร่ืองประดบัสวยงามตา่งๆ เคร่ืองสําอางย่ีห้อดงั ท่ีเป็นท่ีนิยมใน

หมูว่ยัรุ่นของบ้านเราด้วย 

วันที่ 4          ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังถ็อกซู – ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเมียงดง 



  

 

 

 รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  ซีฟู้ต บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกบัเมนบูฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ และเมนนูานาชาตไิม่

อัน้ เช่น ชชูิ ซาชิม ิพซิซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจใุจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนขูองหวานสดุฟิน  

 
 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Seoul hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสู ่ศนูย์นํา้มนัสนเขม็แดง ปัจจบุนัชาวเกาหลีรุ่นใหมน่ิยมมารับประทานเพ่ือล้างสารพษิในร่างกาย ล้างไขมนั

ในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด ,โรคหวัใจ, โรคภมูแิพ้ ขบัสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี 

และยา เป็นต้น   

 จากนัน้นําท่านชมศลิปะภาพวาดสามมติ ิ (Trick Eye Museum) ให้ท่านได้สนกุสนานกบัภาพถ่ายโดยการถ่ายรูปด้วยท่าแอ๊คชัน่ตา่งๆ 

กบัศลิปะภาพวาดสามมติท่ีิเกิดจากความคดิสร้างสรรค์ จินตนาการจากการสร้างภาพให้เสมือนจริงเพ่ือให้ท่านได้มีสว่นร่วมกบั

ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จมิดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดมิ เป็นไก่ผดัรวมกบั

วุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ท่ีนิ่ม รสชาตคิล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทานกบัข้าว  หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5          ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง – พพิธิภัณฑ์สามมิติ – ช้อปป้ิงฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ 



  

 

 

 ย่านฮงแด ย่านท่ีเตม็ไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหลง่ค้าของสนิค้าประเภทเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั เคร่ืองนอน รองเท้า และ

อ่ืนๆ สนิค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไมแ่พง โดยมีแหลง่สําหรับเลือกซือ้สนิค้าท่ีสําคญัๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้า  

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง     แวะ  ช้อปปิง้ขนมพืน้เมือง

เกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าว และของฝากของท่ีระลกึ มากมาย ได้เวลานํา

ท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

 ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ_____ 

 ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 

ก าหนดวันเดนิทาง 
อัตราค่าบริการ **ออกเดนิทางขัน้ต ่า 20  ท่าน** 

ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีงเสริม เดก็ไม่มีเตยีง พักเดี่ยว(เพ่ิม) 

18 - 22 ก.ค. 61 25,900 24,900 23,900 3,500 

26 - 30 ก.ค. 61 26,900 25,900 24,900 3,500 

01 – 05 ส.ค. 61 25,900 24,900 23,900 3,500 

09 – 13 ส.ค. 61 27,900 26,900 25,900 3,500 

15 – 19 ส.ค. 61 25,900 24,900 23,900 3,500 

รายละเอียดราคา 

เงื่อนไขการจอง 



  

 

ค่าธรรมเนียมการวางมดัจําตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้าม ี

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 


