
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | ปอ้มฮวาซอง 
โซลทาวเวอร์ | พระราชวงัเคียงบ๊อคคงุ | ช็อปปิ 6งยา่นเมียงดง | หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก 

 
   

ทวัร์โค้ด  BHT9191995 
 

  

 

เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2562 

ราคาเริ%มต้นเพยีง 10,888.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที: ;.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)  (XJ704 : 21.05-04.35) 
วนัที: M   อินชอน – โรงถ่ายละคร  YONGIN MBC DRAMA – วดัวาวจูองซา -  Anyang Art Park – ซวูอน 
วนัที: Q   ปอ้มฮวาซอง - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์  
วนัที: [.  พระราชวงัเคียงบ๊อคคงุ - หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก – ศนูย์โสม - ศนูย์สมนุไพรเกาหลี - Duty Free –Star Park - ตลาดเมียงดง 
วนัที: `.   ศนูย์สมนุไพรสนเข็มแดง - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ ทําคิมบบั+ฮนับก - ถนนฮงอิก – ซปุเปอร์มาร์เก็ต -  อินชอน -  กรุงเทพ  
วนัที: h.  อินชอน -  กรุงเทพ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)  (X703 : 00.20-04.20) 



 

 

วันที% 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  (XJ678 : :;.7<-78.=<) 

18.00 น. 
 

 

คณะมาพร้อมกนัที: ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ โดยสารขาออกชั 6น 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ 4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้าหน้าที:ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กบัทกุทา่น 

21.05 น. นําท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที:ยวบินที: XJ704 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
l5-6 ชั:งโมง) **ขอสงวนสิทธิoในการเลือกที:นั:งบนเครื:องเนื:องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ:งระบบการจองที:นั:ง
เป็นแบบสุม่ที:นั:งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที:จะระบทีุ:นั:งบนเครื:อง หรือเปลี:ยนที:นั:ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ:มเติม สามารถดอูตัรา
คา่บริการได้จากท้ายรายการนี 6** 

วันที% 2 
อินชอน - โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA - วัดวาวูจองซา -  
Anyang Art Park - ซูวอน 

04.35 น. 
 

เช้า 

เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ:นเร็วกวา่ประเทศไทย M ชั:วโมง (เพื:อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถิ:น) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย เมนู “อูด้ง” 

 นําท่านชม โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA หรือ ยงอินแดจงักึมพาร์ค (Yongin Daejanggeum Park) ตั 6งอยู่ในเขต
ชออิน เมืองยงอิน จงัหวดัคยอ็งกี  เช่น จมูง มหาบรุุษกู้บลัลงัก์ ลีซาน จอมบลัลงัก์พลกิแผ่นดิน ทงอี จอมนางคู่บลัลงัก์ เป็นต้น 
เกิดขึ 6นจากความร่วมมือระหว่างเอ็มบีซีกบัเมืองยงอินที:ตกลงกนัสร้างฉากกลางแจ้งเพื:อใช้ในการถ่ายทําละคร เริ:มก่อสร้างใน
ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดให้นกัท่องเที:ยวเข้าชมครั 6งแรกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ที:
จําลองมาจากยคุสามราชอาณาจกัรเกาหลี ยคุราชวงศ์โครยอ และยคุราชวงศ์โชซ็อน จากนั 6น นําท่านสู ่ วัดวาวูจองซา  วดัที:
มีเศียรพระพทุธรูปไม้สลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม นบัเป็นรูปสลกัจากไม้ที:มีขนาดใหญ่ที:สดุในโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ข้าวยาํบบิมิบับ” 
 นําท่านชม  Anyang Art Park สวนศิลปะสดุฮิป อิสระให้ท่านเยี:ยมชม พร้อมเช็คอินจดุถ่ายภาพที:แต่ละจดุมีลกัษณะโดดเด่น

เฉพาะตวัทั 6งหมด 25 จดุ  กบังานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ฝีมือของนกัออกแบบนานาประเทศชื:อดงัอีกด้วย จากนั 6นนําท่าน 

 
 



 

 

คํ%า รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “โอซัมบุลโกก”ิ 
ที%พัก พกัที: JM/NEW M HOTELระดบั 3 ดาว เมืองซวูอน หรือเทียบเท่า 

วันที% 3 ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ชม ป้อมฮวาซอง ซึ:งได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครั 6งที: M; เมื:อปี 
พ.ศ. M`M� ที:เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี กําแพง ปอ้มฮวาซอง มีความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร มีปอ้มปราการ  
หรือประตเูมือง ทั 6งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน [� หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที:ยิ:งใหญ่และงดงามนําท่าน
เดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจ้งที:ใหญ่ที:สดุของประเทศ โดยมี
บริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตั 6งอยูท่่ามกลางหบุเขา ให้ทา่นได้อิสระเที:ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รก
ของโลกที:นี:ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที:สามารถสื:อสารกับ
คนขบัรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี:ฤด ูซึ:งจะปลกูดอกไม้เปลี:ยนไปตามฤดกูาล อีกทั 6งยงัสามารถ
สนกุกบัเครื:องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึ:งกําลงับานสะพรั:งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทั 6งนี 6ขึ 6นอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี:, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที:จดัตามตารางประจําวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทกุเครื:องเล่นไม่จํากดั
รอบ เลือกชมและเลือกซื 6อช้อบปิ 6งในร้านค้าของที:ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี l” 
 นําทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเครื:องสําอางชื:อดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

จากนั 6นนําทา่นสูช่ม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที:สงูที:สดุในโลกมีความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ 6าทะเล 
 ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมอง 
ได้ถงึเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเหน็ไกลไปถงึแมนํ่ 6าฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึ 6นลฟิท์ ** 

คํ%า รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดสไตล์เกาหลี” 
ที%พัก พกัที: GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 



 

 

วันที% 4 
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี - Duty Free – Star Park - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงัเก่าแก่ที:สดุของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ 6นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศนูย์กลาง

การปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั 6งที:ประทบัและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื:องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล 
พระที:นั:งคนึชองจอนถกูสร้างขึ 6นมาเพื:อเป็นที:ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี:ปุ่ นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์
ขึ 6นคั:น แสดงถึงความต้องการตดัความผกูพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร จากนั 6นนําท่าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  หรือ
บางคนเรียกวา่ หมูบ้่านบคุชอนฮนัอ๊ก เป็นอีกหนึ:งสญัลกัษณ์ของเกาหลี ทา่มกลางตกึรามบ้านช่องที:ทนัสมยัของกรุงโซล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ซัมเกทัง” 
 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่ศูนย์โสม ซึ:งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที:มีอาย ุ6 ปี ซึ:งถือว่าเป็นโสมที:มีคณุภาพดีที:สดุ ชมวงจรชีวิตของ
โสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื 6อโสมที:มีคุณภาพดีที:ที:สดุและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื:อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผู้ ใหญ่ที:ท่านรักและนบัถือ  จากนั 6นนําท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื 6อเลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหลี ที:นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที:มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย  นําท่าน ช้อปปิ 6งสินค้าปลอดภาษีที:ห้าง 
Duty Free  จากนั 6นนําท่านชม Star Park ให้ท่านไดสมัผสับรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพื 6นทางเดินของที:นี:ได้รวม
รอยประทบัฝ่ามือ พร้อมลายเซ็น ดารา นกัร้อง ไอดอล ดงัไว้มากมาย เช่น ลีจุนกิ, ปาร์ค ชินฮเยยุนอึนฮเย, เป็นต้น และยงั
สามารถถ่ายรูปคูด่ารานกัแสดงที:ทา่นชื:นชอบขนาดเทา่ตวัจริงได้อีกด้วย  จากนั 6นให้ท่าน ช้อปปิ 6งตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียง

ดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ:งเป็นแหลง่รวมเครื:องสําอางค์ชื:อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face 
Shop, Misshaเป็นต้น 

 
 

คํ%า อสิระอาหารคํ%า1 มื lอ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารคํ%าตามอัธยาศัย) 
ที%พัก พพักัที: GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที% 5 
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทาํคิมบับ+ฮันบก - ถนนฮงอิก 
– ซุปเปอร์มาร์เกต็ - อนิชอน - กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ:งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ:งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที:

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัที:ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นนํ 6ามนัสนเข็มแดง ภมิูประเทศ



 

 

ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นนํ 6ามนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอานํ 6ามนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นนํ 6ามนัสนนี 6   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จมิดัก” 
 
 
 
 
 

คํ%า 

จากนั 6นนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านทําคิมบับ พิเศษ !! ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจําชาติเกาหลี 

ชุดฮันบก จากนั 6นให้ท่าน ช๊อปปิ 6ง ถนนฮงอิก แหลง่วยัรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก จากนั 6น นําท่านช้อปปิ 6งที: ซุปเปอร์

มาร์เก็ต  ซึ:งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื 6อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี:กึ:งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี 6ยว ลกูอม 
ผลไม้ตามฤดูกาลและของที:ระลึกต่างๆ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื:อนําท่าน
เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู” 

วันที% 6 อนิชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  (XJ703 : 00.20-04.20) 
00.20 น. นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที:ยวบินที: XJ703 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั:วโมง) 
04.20 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Hot Super Sale v วัน = คืน (XJ) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก :-= 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 
;: ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 

 ; ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 
;: ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 

 : ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 
;: ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 

 : ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตัyว 
ท่านละ 

 
พักเดี%ยว 

ท่านละ 

วนัที: 28 ส.ค.-02 ก.ย.62 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 11-16 ก.ย.62 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 02-07 ต.ค.62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 09-14 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 10-15 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 11-16 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 12-17 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 19-24 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที: 23-28 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- ตดิต่อสอบถาม 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ v,{77.- ราคานี lรวมรายการทัวร์ ตัyวเครื%องบนิ  
 



 

 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ%นและคนขับรถ (รวมท่านละ ;,6<7 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางที:สนามบนิดอนเมือง)**เดก็เก็บเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที%ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัlน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครั�ง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที%กองตรวจคนเข้าเมืองทั lงที%กรุงเทพฯ และที%ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ lงสิ lน 

 
 
 

 

**ลูกค้าที%บนิกับสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มีเงื%อนไขเพิ%มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

    ;.หากลกูค้าทา่นใดประสงค์จะซื 6อ Quiet Zone หรือที:นั:ง Long Leg มีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายเพิ:มเติมดงันี 6 
        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
        Quiet Zone Lagroom Seat              1,800.-/เที%ยว(แถวที%7) 
        Quiet Zone Seat                600.-/เที%ยว 
        Lagroom Seat      1,700.-/เที%ยว(แถวที% ;<,;v,;6) 
            Lagroom Seat    1,600.-/เที%ยว(แถวที%=8,=<) 
 
     *** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้เดก็อายุกว่า 15 ปี,  
         ผู้ใหญ่อายุเกนิ 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พกิารนั% ง 
 
      Baby Bassinet                        1,600/เที%ยว (ตะกร้าเดก็)  
         (จองคู่Legroom Seat) 
 
  M.ทางแอร์เอเชียมีนํ 6าหนกักระเป๋าให้ทา่นละ 20 กก. ตอ่ ; เที:ยวการเดินทาง ทา่นใดประสงค์จะซื 6อนํ 6าหนกัเพิ:มกรุณาแจ้ง    
     เจ้าหน้าที:  ณ วนัจองทวัร์...อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอียดด้านลา่ง..  
  Q.สว่นลกูค้าที:จะซื 6ออปุกรณ์ที:เกี:ยวกบัการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื 6อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กีฬาเพิ:มเติมแยกจากคา่ 
     สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
นํ lาหนักขาไป /กลับ (ราคา

ต่อเที%ยว) 

  
5Kg. 

 
ราคา [จ่ายเพิ%ม] บาท 

;7 Kg. 

 
:7 Kg. 

อตัราของเกาหลี 350.- `50.- ;,[�0.- 



 

 

 

**ทางบริษัทขอสงวนสทิธิoไมรั่บซื 6อนํ 6าหนกัเพิ:มหลงัจากทําการจองแล้ว** 

ถ้าลกูค้ามีนํ 6าหนกัเกินกําหนดต้องจ่ายคา่สมัภาระเพิ:มหน้าเคาน์เตอร์ตามอตัราที:สายการบินกําหนด… 

 

 เงื%อนไขการให้บริการ 

;.  บริษัทฯ สงวนสทิธิoในการที:จะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที:ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที:ยวบิน รวมถึงกรณีที:กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั 6งในกรณีที:ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีนํ 6าเงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 
         ใดประเทศหนึ:ง                 
M.  บริษัทฯ สงวนสทิธิoในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที:ยว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
Q.  บริษัทฯ สงวนสทิธิoในการเปลี:ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
[.  กรณีที:คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิoในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
`. เมื:อท่านทําการซื 6อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื:อนไขของหมายเหตทุกุข้อแล้ว 
**สําคญั!! บริษัท ทําธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและใน
ขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั�งไทยและเกาหลี ขึ�นอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที�เท่านั�นลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั�งสิ�น** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ 6นไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนี lรวม 

1.  คา่บตัรโดยสารชั 6นทศันาจรไป – กลบั (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํ 6ามนัไว้เรียบร้อยแล้ว 
2.  คา่ที:พกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 
3.  คา่เข้าชมสถานที:ตา่งๆ ตามรายการที:ระบ ุ
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถิ:นผู้ ชํานาญเส้นทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื:อนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื:อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื 6อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื:องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ:มเติมกบัทางเจ้าหน้าที:บริษัทได้ ** 
 - เบี 6ยประกนัเริ:มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี 6ยประกนัเริ:มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที:มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที:มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื:อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระนํ 6าหนกัไมเ่กินท่านละ Ml กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ:ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี lไม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เครื:องดื:ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่นํ 6าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที:เกินกวา่สายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที:ผู้ เดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศที:ที:ต้องทําวีซา่เข้าประเสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการยื:นวีซา่ท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ ที:ถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทําเรื:องแจ้ง เข้า-ออก หรือ 
Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั 6นก่อนการสง่เอกสารยื:นวีซา่ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ:นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 
 

เงื%อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั:วโมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่งหลกัฐานการ โอนเงินให้
เจ้าหน้าที:ที:ดแูลเส้นทาง ที:นั:งจะยืนยนัเมื:อได้รับ เงินมดัจําแล้วเท่านั 6น 
2.       สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที:เดนิทาง ที:มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านที:ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่ 
                    เจ้าหน้าที: ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั 6ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที: ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสทิธิoไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที:เกิดขึ 6น 
4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั:งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรค 
         ประจําตวัหรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเที:ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั:วโมงตดิตอ่กนั  



 

 

         ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื:องจากการเดนิทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 6งหมด  
 

การชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
กําหนดเนื�องจากทางบริษัทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�พกัและตั:วเครื�องบิน 
มิฉะนั�นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

เงื%อนไขการยกเลิก 
;. สําหรับผู้ โดยสารที:ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ยื:นวีซ่าให้ เมื:อผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoในการคืนคา่มดัจําทั 6งหมด 
M.      ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจําทั 6งหมด 
Q.      ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ท่าน 
[.      ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั 6งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
`.      ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั 6งจากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไมมี่การคืนเงินทั 6งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั 6งสิ 6นในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดนิทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ 
         เลื:อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั 6งนี 6ท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที:ไมส่ามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจําตั�วท่านละ 10,000 บาทและคา่ใช้จ่ายอื:นๆ 
h.      ยกเว้นกรุ๊ปที:เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ที:ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิหรือคา่มดัจํา 
                  ที:พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเที:ยวบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ 
                  ทวัร์ทั 6งหมดไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
�.      กรณีที:กองตรวจคนเข้าเมืองทั 6งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ   
         เข้าประเทศที:ระบไุว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิoที:จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ  
         ทั 6งสิ 6น 
**สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนบัสนนุให้ลูกคา้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมายและใน
ขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั�งไทยและเกาหลีใต ้ขึ�นอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที�เท่านั�น ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั�งสิ�น** 
�.       เมื:อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ:ง หรือเดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสทิธิo ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น  
�.        สําหรับผู้ เดนิทางที:อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 



 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิoที:จะเปลี:ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 6 เมื:อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที:เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, 
การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื:นๆ เป็นต้น 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที:ยวจะสิ 6นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิoและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที:
ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื:องมาจากมีสิ:งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื:นๆ 
5. รายการนี 6เป็นเพียงข้อเสนอที:ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 6งหนึ:ง หลงัจากได้สํารองที:นั:งบนเครื:อง และโรงแรม
ที:พกัในตา่งประเทศเป็นที:เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี 6อาจเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี 6คิดตามราคาตั�วเครื:องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื:องบินปรับสูงขึ 6น บริษัทฯ สงวนสิทธิoที:จะปรับราคาตั�ว
เครื:องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที:เกี:ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี:ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที:ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที:จะจดับริการทวัร์อื:นทดแทนให้ แตจ่ะ
ไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั 6นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิoในการให้คําสญัญาใดๆ ทั 6งสิ 6นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั 6น 
9. หากไม่สามารถไปเที:ยวในสถานที:ที:ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื:องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั 6งสิ 6น แตท่ั 6งนี 6ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที:ยวสถานที:อื:นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิoการ
จดัหานี 6โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
1l. ในกรณีที%ลูกค้าต้องออกตัyวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที%ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัlง มิเช่นนัlน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั lงสิ lน  
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั 6งสิ 6นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์การเดินทางเพื:อท่องเที:ยว
เกาหลีเท่านั 6น 
12. เที:ยวบนิ และรายการท่องเที:ยวอาจมีการเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
13. เมื:อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั 6งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื:อนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ที:ได้ระบไุว้ทั 6งหมดนี 6แล้ว 
14. โรงแรมที:พกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที:พกัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที:
พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิoในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามที:ระบุในรายการ



 

 

ท่องเที:ยวเท่านั 6น โรงแรมที:ประเทศเกาหลีโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือDouble) ในกรณีที:ท่านมีความประสงค์
จะพกัแบบ3ท่านขึ 6นอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ:งมีความแตกต่างกนัอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที:ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื:องปรับอากาศเนื:องจาก
ประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบที:มีอณุหภมูิตํ:าเครื:องปรับอากาศที:มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั 6น 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายสญูหายลา่ช้า หรือ
อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 6งสิ 6น 
16. เมื:อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ:ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิo ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทวัร์เพื%อท่องเที%ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านนํ lามันสน, ศูนย์เครื%องสาํอาง และร้านพลอย 
อะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ lนจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoราคานี 6เฉพาะนักท่องเที:ยวชาวไทยและท่องเที:ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั 6น กรณี
ต้องการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั 6ง หากเป็นนักท่องเที%ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ%ม 
ท่านละ 4,000 บาท 
18. ในระหว่างท่องเที:ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสดุท้ายของ
การเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื 6อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื 6อทั 6งนี 6ขึ 6นอยู่
กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซื 6อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื:อให้ผุ้ เดินทางได้
รับทราบ 
19. ในกรณีที:ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที:ของบริษัทฯก่อนทกุครั 6งมิเช่นนั 6นทางบริษัทฯ
จะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทั 6งสิ 6น 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารที:ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที:ยวที:มา
ท่องเที:ยวโดยสจุริตเท่านั 6นที:ผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  
;. หลกัฐานการทํางานประจําของนกัท่องเที:ยว ซึ:งสมควรที:นําติดตวัไปแสดงด้วย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย
การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 
M.    หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเที:ยวประเทศเกาหลีสมควรที:จะนําเงินสดตดิตวัไปด้วย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2 วนั (หากไม ่
                   มีบตัรเครดติคาร์ด) หากมีบตัรเครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําตดิตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอื:นใดที:จะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าที:ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเที:ยว 



 

 

Q.    ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดนิทาง 

                   กบัผู้ปกครอง เช่น บดิา มารดา ปา้ น้า อา ที:มีนามสกลุเดียวกนั 

[.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือนําตดิตวัไปด้วย  

`.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที:ยว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 
 

 

 


