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น ำท่ำนบินลัดฟ้ำโดยสำยกำรบิน KOREAN AIR /THAI AIRWAY 

พักโรงแรม 3 คืน  ระดับมำตรฐำน  

อำหำรทำนครบ 10 มื้อ  
รำคำนี้รวมต๋ัวเคร่ืองบินและภำษีสนำมบนิเรียบร้อยแล้ว 
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วันแรก              กรุงเทพ – สนำมบินอินชอน  

……. น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 สำยกำรบิน ……. ประตทูำงเข้ำท่ี…..  แถว …… 
 เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเคร่ือง   
วันที่ 2 หอสังเกตกำรณ์โอดูซำน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพำนกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk  –  จุดชมวิวภูเขำกูบองซำน 

……. น.           ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ……..   (ทำงบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลำบิน อีกคร้ังในเอกสำรนัดหมำยกำรเดินทำง) 

……. น. ถึง สนำมบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตั้งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดนี้เองสามารถมองเห็นภาพ
ด้านบนเหนือแม่น้้าฮันและแม่น้้าอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ที่นี่ผู้มาเยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่อง ดู
เกาหลีเหนือได้ ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก้าลังท้าการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ 
รวมถึงสิ่งจ้าเป็นในชีวิต เสื้อผ้า หนังสือ และเครื่องใช้ภายในบ้านในปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ด้วย  และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้าของชาว
เกาหลีเหนือเพื่อการกุศลได้อีก   
 
 

จากนั้น เดินทางไปยัง ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm)  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ที่ความสูง 675 เมตรจากระดับน้้าทะเล เป็นไร่
องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่าแล้วน้าเอามาแปลรูปเป็นเครื่องดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุ่นที่มีช่ือเสียงมาแห่งหนึ่งของเกาหลี เพราะมี
สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตั้งแต่
ขั้นตอนการหมัก และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานท่ีเก็บไวน์ในถังไม้ รวมทั้งจะได้ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย  นอกจากน้ีที่ไร่องุ่น ซันมอรู 
ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆที่มีส่วนประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พุดดิ้ง จนถึงของใช้เช่น สบู่ด้วย 

  
 
 
 
 
 
 

 เ ที่ ย ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ชำบูชำบู  
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจ้านวนมาก โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร 
เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานท่ีเป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ท้าเอาคน
ที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานท่ียาว 156 เมตรนี้ให้ได้  ช่วงกลางคืนก็มีการเปิด
ไฟท่ีประดับสะพานกระจกใสแห่งน้ีสวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิดสปอตไลท์ท่ีฉายไปยังกลางสะพาน ยิ่งท้าให้ดูสวยงามยิ่งใหญ่มากๆ 
การเข้าชมบนสะพานนี ้ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย เพื่อป้องกันพ้ืนรองเท้าของท่านไปท้าให้กระจกเกิดการเสียหายด้วย 
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จากนั้นน้าท่านชม จุดชมวิวภูเขากบูองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาปและเมอืง 
Chuncheon ได้อยา่งชัดเจน ตั้งอยูท่างทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟสา้หรับนั่งพักผ่อนชมววิอีก
ด้วย นักท่องเที่ยวและคนเกาหลมีกัจะมาพักรถจิบชากาแฟนั่งชมวิวกัน ซึ่งร้านท่ีเราต้องแนะน้าก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านท่ีมมีมุ
ถ่ายภาพ วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหลูกูตา มีซุ้มหอระฆังเป็นฉากหลังใหถ้่ายรูปอีกด้วย และอีกร้านที่แนะน้า 
ซึ่งอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจุดเด่นท่ีห้องกระจก ท่ีสามารถมองเห็นพื้นด้านล่าง 
  
 
 
 

 
 
 

เย็น รับประทำนอำหำรค่ ำ ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกำหลี)   
          จากนั้นน้าท่านเขา้ สู่ที่พัก JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML  

วันที่ 3 ป้อมฮวำซอง – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย +ฮันบก –  คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทำวเวอร์ - 
ตลำดมังวอน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน(Joseon)สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-
1796 เป็นป้อมปราการประจ้าเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานส้าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ 
ก้าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม 
ป้อมฮวาซอง  ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีส้าหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เช่ือกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่น่ีได้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคย
ผ่านการสู้รบและถูกท้าลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการ
เดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

น้าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมี
บริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับ
เสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสาร
กับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด 
อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจ้าวัน 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน หมูย่ำงเกำหลี  
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บ่ำย จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สำหร่ำย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท้าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและ
ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่ำนได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ ำชำติเกำหลี เพ่ือเก็บภำพแห่งควำม
ประทับใจ  ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส้าอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีม
น้้าแตกท่ีโด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  
จากนั้นน้าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลช่ืีอดัง My name is Kim Sam Soon ทีภู่เขำนัมซำนภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 
เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร 
เหนือระดับน้้าทะเล 

 
 
 
 
 

ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท้าคือ กำรคล้องกุญแจคู่รัก Love Key 

Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือช่ือของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะน้าแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูก
กุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเช่ือที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะท้า
ให้ความรักของทั้งคู่ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล 

เย็น    รับประทำนอำหำรค่ ำ พุลโกกี 
ก่อนเข้าโรงแรม แวะเดินเล่นเดินกนิท่ีตลาดมังวอน ตลาดเก่าแก่กว่า 50 ปี แหล่งรวบของกินท่ี
อร่อยที่นึงในโซล ของกินท่ีนี่ถูก และสดใหม่ ขึ้นช่ือถึงขนาดรายการทีวีมาถ่ายท้าทุก
เดือน อาหารที่แนะน้าให้ลองทานกัน คือ ทักกังจอง(ไก่คลุกซอสเผด็หวาน)   
และน้าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  GALAXY HOTEL OR SML 

วันที่4 ศูนย์โสม – น้ ำมันสนเข็มแดง –พระรำชวังชำงด๊อกกุง -หมูบ่้ำนบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK 

 ดิวต้ีฟรี–ตลำดเมียงดง  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้
ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดทีี่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ แล้วเข้า
ชม  น้ ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมัน
อุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น   

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวันไก่ตุ๋นโสม 

บ่ำย จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระรำชวังชำงด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มีการ                
ปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความส้าคัญ ในการเป็นที่พ้านักของพระมหากษัตริย์    
หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส้าคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต    
พระราชฐานช้ันนอก, เขตพระราชฐานช้ันใน และสวนด้านหลังส้าหรับ เป็นที่พักผ่อน ของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 
300 ปี, บ่อน้้า และศาลาริมน้้า 
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จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์
ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกับบ้านของขุนนาง
ระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง 
(รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ใน
ปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้้าชา เปิดให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม  และอีกหนึ่งสิ่งที่ส้าคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่
อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน    

 

พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดง ที่มาพร้อมกับธีม รันนิ่งแมน รายการวาไรตี้ยอด
ฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนน 
R-Point ซึ่งหากผู้เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คน
ที่ 8 ! 

  
 
 

 
 

 
 

 จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี โดยที่นี่มีสินค้าช้ันน้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 
500 ชนิด อาทิ น้้าหอม เสื้อผ้า   เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เย็น รับประทำนอำหำรค่ ำ จิมดัก (ไก่พะโล้เกำหลี) 
  จากนั้นเดินย่อยต่อกันท่ี ตลำดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นช่ือและสถานท่ีรวมแฟช่ันช้ันน้าของกรุงโซล

หรือท่ีคนไทยรู้จักกันในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่
ว่าจะเป็นเครื่องส้าอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, 
MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟช่ันมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ,  

 รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน 
จากนั้นน้าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML  

วันที่5 ศูนย์สมุนไพร - ตลำดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มำเก็ต-กรุงเทพฯ   
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วน้าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกำนยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน้้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน้ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่
ถูกท้าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที ่ 
ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยช่ือดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง
เช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครือ่งประดับ เครื่องส้าอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ท่ัวไปเช่น EVISU, ZARA 
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ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด 

ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท้ามาช้ินเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอ่าจเป็นสินค้าท่ีมีชิ้นเดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลำหมึกผัดซอสเกำหลี) 
ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานี
รถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจุบันได้กลายมาเป็น สถานท่ีพักผ่อนส้าหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว 

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ำนค้ำสนำมบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ้าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่
ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้้าจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส้าเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ 

 
 
 
 

……. น.          น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน………… 

……. น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 
 

 
 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

 
KE652 BKK - ICN 22.40 – 06.10+1 

KE651 ICN - BKK 17.35 – 21.10 

 TG658 BKK - ICN 23.10 – 06.35+1 

TG656 BKK - ICN 23.30 – 06.55+1 

TG657 ICN - BKK 21.30 – 01.10+1 
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อัตราค่าบริการ 

เดือน วันเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่พัก  

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า  

12 ปี  
พักเดี ยว 

มิถุนายน 

13 – 17 มิ.ย. // 27 – 01 ก.ค. TG   19,900 

5,900 
06 – 10  // 20 – 24 มิ.ย. TG  20,900 

07 – 11 // 14 – 18  

 21 – 25 มิ.ย.  // 28 – 02 ก.ค. 
KE  21,900 

กรกฎาคม 

04 – 08 // 11 – 15  // 18 – 22 ก.ค. TG 19,900 
 

 

5,900 

 

05 – 09  // 12 – 16 // 25 – 29  

19 – 23 ก.ค. 
KE  21,900 

สิงหาคม 

22 – 26 ส.ค. TG  19,900 

5,900 

15 - 19 ส.ค. TG  20,900 

02 – 06 //  08 – 12  // 09 – 13 //  

16 – 20 // 23 – 27 ส.ค. // 30 – 03 
ก.ย. 

KE  21,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไมน่้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยดั(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ

 น้ ำด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / คน / วัน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กบักำรผันแปรของภำษีน้ ำมนั ณ วันนั้นๆ) 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่พิเศษส้าหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึง่บริษัทฯ จะเรยีกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 

 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินก้าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.)  

 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขบัรถท่ำนละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บำท / ทิป / ท่ำน 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสดุวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีกำรบริกำรหักณ ที่จ่ำย 3% (ในกรณีทีต้่องกำรขอใบเสร็จมีภำษี) 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาสา้หรับผู้ร่วมเดนิทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้้ารองที่น่ังกับ 

สายการบิน และโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์
ดังกล่าว 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส้าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทำงมิได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำ หรือ
ออกนอกประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมำย หรือ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ 
กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไมว่่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ควำมลำ่ช้ำ กำรเปลีย่นแปลงบริกำรของสำยกำรบนิ บริษัท
ขนส่ง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เหตกุำรณ์ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนือจำกควำมควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไมว่่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ในกรณทีี่ผู้เดนิทำงไม่ใชบ้ริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยควำมสมัครใจของผู้เดินทำงเอง และ/หรือไม่
เดินทำงไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตัวในวันเดินทำง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท้าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอา้นาจของบริษัทฯ กา้กับเทา่นั้น 
 บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวันเท่านั้น  หากทา่นไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพยีงเพื่อการใชต้ั๋วเครื่องบิน

และที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทำงบริษัทจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ป ี
 หนังสือเดินทำงจะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง 
 *.*.*. น้ ำหนักกระเป๋ำคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.  
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1. การจองครั้งแรก มัดจ้าทา่นละ 10,000 บำทภายใน 2 วันหลังการจอง และชา้ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืวันหยุดยาวชา้ระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน   
(การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือชา้ระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  
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2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
กำรยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้** 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra 
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 

**ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านทีต้่องสงสัยว่าแอบแฝงมา
เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


