
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Highlights 

 

 ผจญภยัไปกบั Gwangmyeong Caveพิพิธภณัฑที์มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน 

 สวนศิลปะสุดฮิปAnyang Art Park 

 เก็บสตรอเบอร์รี..สดๆจากไร่ 

 สนุกสนานกบัเครืองเล่นกลางแจง้ทงัวนัEverland 

 พเิศษสวมชุดฮนับกเดินชมพระราชวงัคยองบกกงุ 

 ชอ้ปปิงเพลินๆHongdae&Myeongdong 

 พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล  2 คืน ระดบั 3 ดาว 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมีการเปลยีนแปลงอันเนืองมาจากการเปลยีนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ตาํกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

DAY 1:: 

สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวก (บริการ Snack box) 

19.00 น.คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตู 7เคาน์เตอร์ P17-P18 

22.25 น.เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ004 

 

DAY 2:: 
สนามบินอนิชอน-ถําควางมยอง- Anyang Art Park( -/L/D ) 

 

05.40น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

(เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

GWANGGMYEONG CAVE 
 

นําท่ านเดินทา งสู่ถําควางมยองความยาว

ประมาณ 7.8 กิโลเมตรภายในถาํประกอบไป

ด้วยหลายส่วนตามจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์

ศิลปะและความบนัเทิง โดยไดมี้การติดตงัแสง

สีเสียงประดบัไปทวัถาํ มีการเพน้ท์สีกราฟฟิก

บนผนังถําเป็นลวดลาย มีการจาํลองภาพตัว

ละครในภาพยนตร์แฟนตาซีเรือง The Lord of 

the rings ในโซนๆหนึง มีการเปลียนพืนทีวา่ง

ใหเ้ป็นโรงละครทีใชไ้ดจ้ริง  



 
 

 
 
 
 
 

ANYANG ART PARK 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอนัยาง ซึงรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอนังดงาม มาพร้อมสวนสาธาณะศิลปะอนั

ยาง  Anyang Art Park  โดยสามารถเดินทางมาชมงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ซึงมาพร้อมมุมจดัแสดงงานศิลปะ

ไวใ้ห้ถ่ายรูปไดม้ากถึง 25 จุด โซนแรกทีถือเป็นจุดเด่นของสวนก็คือ โซน Linear Building Up In The Trees ซึง

เป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภทอุโมงค์ดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาที บริเวณทางเดินได้รับการออกแบบให้มา

พร้อมพนืทางเดินแบบสลบัซบัซอ้นตงัแต่ภายในอุโมงค ์ซึงสามารถเป็นมุมทีนงัพกัผอ่นเมือเดินออกจากอุโมงคม์าจน

สุดทางจะพบกบัลานกลางแจง้ทีโดดเด่นดว้ยเส้นสายการออกแบบของทางเดินทีซบัซ้อนยงิขึน ซึงสามารถใช้เป็นมุม

นังเล่นราวกับเป็น stadium ของสนามกีฬาขนาดย่อมๆ อีกด้วยอีกหนึงงานดีไซน์ทีน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ

โซน Elements house หรือบา้นทีผสมผสานดว้ยธาตุต่างๆ ทงัจากวสัดุประเภทเหล็ก, ไม,้ คอนกรีต, หินกรวด และ

กระจก สําหรับโซนนีมาพร้อมงานดีไซน์ทีผสมผสานแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของบา้น ซึงโดดเด่นดว้ยการใชว้สัดุ

ในโทนสีทีมีความกลมกลืน  

อาหารกลางวันเมนู:ชาบูชาบู 

อาหารเย็นเมนู:บูเดชิเก หรือซุปทหาร ใส่กิมจิ แป้งตอ็ก รามยอน เนือสัตว ์แฮม ไส้กรอก เบคอน ผกัและเห็ด  

มีรสชาติจดัจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

โรงแรมI.Y. HOTEL(SUWON) หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



 
 

 
 
 
 
 

ไร่สตรอเบอร์รี-อสิระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

STRAWBERRY 

นาํท่านชม ไร่สตรอเบอร์รีทราบถึงวิธีการปลูก

สามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ 

แต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซือนาํกลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย

 
 

EVERLAND                    

** อสิระอาหารกลางวนัเพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกทังวนั
 

N SEOUL TOWER                    
อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นที “หอคอยกรุงโซล

เ นินเขานัมซา น เ ป็น 1ใน18 หอคอยทีสูงที สุดใ นโลก

นอกจากนีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานทีถ่ายทาํละครหลายเรือง 

เรียกไดว้า่เป็นLandmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้

(ไม่รวมค่าขึนลฟิท์) 

DAY 3 :: 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ทงัวัน(รวมบัตร)  -  N Seoul Tower 

ตลาดฮงแด  (B/-/D) 

ห้องอาหารของโรงแรม 

วิธีการปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยงั

สามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จาํกดัจาํนวนโดยขึนอยูก่บัผลผลิต

ท่านสามารถซือนาํกลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

                                                             
นําท่านเดินทางสู่  

สนุกกลางแจง้ทีใหญ่ทีสุดของเกาหลี ตงัอยู่

ทีเมืองยงอิน ใหท้่านไดท้่องไปกบัโลกของ

สัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์

ซึงเป็นลูกแฝดผสมทีเกิดขึนจากความรัก

ระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่

นับเป็นแฝดผสมเสือ

เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับ

เครืองเล่นต่างๆ

อสิระอาหารกลางวนัเพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกทังวนั

                                                           
หอคอยกรุงโซล”ตงัอยู่บริเวณ

หอคอยทีสูงที สุดใ นโลก

นอกจากนีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานทีถ่ายทาํละครหลายเรือง 

ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ 

N Seoul Tower  

  
นําท่านเดินทางสู่  “เอเวอร์แลนด์”สวน

สนุกกลางแจง้ทีใหญ่ทีสุดของเกาหลี ตงัอยู่

ทีเมืองยงอิน ใหท้่านไดท้่องไปกบัโลกของ

สัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ 

ซึงเป็นลูกแฝดผสมทีเกิดขึนจากความรัก

ระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่

นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก 

เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับ

เครืองเล่นต่างๆ 

อสิระอาหารกลางวนัเพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกทังวนั** 

                    



 
 

 
 
 
 
 

HONGDAE 
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด

สินคา้แฟชันเสือผา้กระเป๋ารองเทา้รวมทงักิจกรรมทางวฒันธรรม

ทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่าสนใจมากมาย

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
 

โรงแรมGALAXY SEOUL HOTEL

ศูนย์โสม

สวมชุดฮันบกเดินชมพระราช

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

GINSENG

 

อาหารกลางวันเมนู:ไก่ตุ๋นโสมลกัษณะเป็น

ไก่จะยดัไส้เครืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อา

รากโสม เกาลดั พุทราจีน เป็นตน้ 

 

ตลาดฮงแดศูนย์รวมเด็กวยัรุ่นมีทงั

รวมทงักิจกรรมทางวฒันธรรม

ทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่าสนใจมากมายใหทุ้กท่าน 

อาหารเย็นเมนู:BBQ Buffet 

GALAXY SEOUL HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว

 

DAY 4 :: 
ศูนย์โสม-  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-  Cosmetic Shop  

สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวงัคยองบกกงุ-  Duty Free  -  ช้อปปิงเมียงดง

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

GINSENG &HERB SHOP &COSMETIC
 

นําท่านชม “ศูนย์โสม”หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็น

ประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 

รับรองคุณภาพโสมทีมีคุณภาพดีทีสุดจากนนัชม

ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง

เครืองสําอาง” เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซือเวชสําอางคชื์อ

ดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA 

อืน ๆ จากนนั 

ลกัษณะเป็นซุปใส่เนือไก่ ซึงภายในเนือ

ชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง 

ดาว 

Cosmetic Shop   

เมียงดง   (B/L/D) 

&COSMETIC CENTER 

หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็น

ประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึงรัฐบาล

ชม“ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ 

ตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะ

เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงและชมการสาธิตวิธีใช้

เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซือเวชสําอางคชื์อ

Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และ



 
 

 
 
 
 
 

GYEONGBOKGUNG

 

DUTYFREE 
ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษทีีนีมีสินคา้ชนันาํ

นาํหอม เสือผา้ เครืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา 

 

อิสระช้อปปิง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินคา้แฟชนัต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครืองสําอาง รองเทา้ ทีนียงัมี 

ขึนชืออีกหลายเมนูให้ท่านไดลิ้มลอง 

 

อาหารเยน็เมนู:ขา้วยาํบิบิมบบั+ซุปเป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมือหลายร้อยปี

สมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเนือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพมิเขา้ไปเพอืสร้างรสชาติทียอดเยยีม 

โรงแรมGALAXY SEOUL HOTEL 

GYEONGBOKGUNG & HANBOK 

นาํทุกท่านชมพระราชวังคยองบกกุง

สัญลกัษณ์และแหล่งท่องเทียวยอดฮิตของกรุง

โซล พระราชวงัทีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุด

ในกรุงโซล สร้างขึนในปี 

เจา้แทโจราชวงศโ์ชซอน 

พิเศษ!!ให้ทุกท่านได้

ด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้

บก) พร้อมถ่ายภาพเป็นทรีะลกึ

 

ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านเลือกซือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ 

า นาฬิกา เครืองประดบั เป็นตน้ 

MYEONGDONG
นอกจากจะมีสินคา้แฟชนัต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครืองสําอาง รองเทา้ ทีนียงัมี 

 

เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมือหลายร้อยปี

สมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเนือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพมิเขา้ไปเพอืสร้างรสชาติทียอดเยยีม 

GALAXY SEOUL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว

พระราชวังคยองบกกุงทีเป็นทงั

และแหล่งท่องเทียวยอดฮิตของกรุง

โซล พระราชวงัทีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุด

ในกรุงโซล สร้างขึนในปี 1394 ในสมยัพระ

เจา้แทโจราชวงศโ์ชซอน  

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

ด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮัน

พร้อมถ่ายภาพเป็นทรีะลกึ 

MYEONGDONG 
นอกจากจะมีสินคา้แฟชนัต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครืองสําอาง รองเทา้ ทีนียงัมี Street Food 

เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมือหลายร้อยปีเป็นอาหารทีมีความ

สมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเนือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพมิเขา้ไปเพอืสร้างรสชาติทียอดเยยีม  

ดาว 



 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

ชม “ผลติภัณฑ์นํามันสนเข็มแดง

เส้นเลือด ทวัทงัร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด

จากนนัชม“โรงงานเจียระไนพลอยอ

อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจบัตาเมือมาทาํเป็นแหวน จี ต่าง

หู และสร้อยขอ้มือ

 
GIMPO OUTLET 
ให้อิสระทุกท่านช้อปปิง HYUNDAI 

OUTLETซึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่

รนดเ์นมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิงกนัอยา่งจุ

ใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยหี้อ 

SUPERMARKET 
 

หลังจากนันนําท่านสู่ท่าอากาศยาน

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปปิงที 

ละลายเงินวอนเพอืซือของฝากคนทางบา้น 
 

หลงัจากนัน 

LJ 003เวลา

DAY 5 :: 
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส-Gimpo Outlet-  Supermarket 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

RED PINE&AMETHYST

ผลติภัณฑ์นํามันสนเข็มแดง”นิยมมารับประทานเพือลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัใน

เส้นเลือด ทวัทงัร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ

โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส”พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตงัแต่สีม่วง

อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจบัตาเมือมาทาํเป็นแหวน จี ต่าง

หู และสร้อยขอ้มือ 

HYUNDAI PREMIUM GIMPO 

ซึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบ

รนดเ์นมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิงกนัอยา่งจุ

ดงัมากมายหลายยหี้อ  

 

อาหารเย็นเมนู:จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝรัง

ซอสดาํ เนือไก่ทีนิมรสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทา

อร่อย รสเผด็ถึงเครือง 
 

 

หลังจากนันนําท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปปิงที ร้าน

เพอืซือของฝากคนทางบา้น  

หลงัจากนัน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR

เวลา 17.10น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.10น.

upermarket (B/L/-) 

&AMETHYST 

นิยมมารับประทานเพือลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัใน

โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 

พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตงัแต่สีม่วง

อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจบัตาเมือมาทาํเป็นแหวน จี ต่าง

จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝรัง แครอท พริก และ

ติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอม

JIN AIR 

. 



 
 

 
 
 
 
 

 

**ราคาดงักลา่วไมม่รีาคาเด็ก 

***รายการทอ่งเทยีวสามารถเปลี
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั

  

วนัเดนิทาง 

                                
2-6มนีาคม 2563 
4-8มนีาคม 2563 
6-10มนีาคม 2563 
8-12มนีาคม 2563 
10-14มนีาคม 2563 
12-16มนีาคม 2563 
14-18มนีาคม 2563 
16-20มนีาคม 2563 
18-22มนีาคม 2563 
20-24มนีาคม 2563 
22-26 มนีาคม 2563 
24-28มนีาคม 2563 
26-30มนีาคม 2563 

**กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททสีามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทงันีเพือป้องกนัปัญหา

เทยีวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทยีวบินหรือการเปลยีนแปลงวันเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

หากมีการเปลยีนแปลงไฟล์ทบิน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคาดงักลา่วไมม่รีาคาเด็ก /พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น / เด็กทารก 

รายการทอ่งเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
 

ราคาทวัร ์
(บาท/ทา่น) 

พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*
(บาท / ทา่น

                                เดอืนมนีาคม 2563 
14,888 4,900
15,888 4,900
15,888 4,900
14,888 4,900
14,888 4,900
15,888 4,900
15,888 4,900
14,888 4,900
15,888 4,900
15,888 4,900
14,888 4,900
14,888 4,900
15,888 4,900

กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททสีามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทงันีเพือป้องกนัปัญหา

เทยีวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทยีวบินหรือการเปลยีนแปลงวันเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

สายการบิน** 

*****หมายเหตุ***** 

หากมีการเปลยีนแปลงไฟล์ทบิน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5-7 วนัก่อนเดินทาง
 

เด็กทารก 6,500 บาท** 

ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึ
 

*เพมิ 
ทา่น) ทนีงั 

 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 
900 25 

กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททสีามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทงันีเพือป้องกนัปัญหา

เทยีวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทยีวบินหรือการเปลยีนแปลงวันเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

วนัก่อนเดินทาง 



 
 

 
 
 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร-เงอืนไข** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**ULTRA KOREA** 

 

ราคารวม 

คา่พาหนะและนําเทยีวตามรายการ                        

คา่ตัวเครอืงบนิและภาษีนํามนั ไป-กลบั พรอ้มคณะ 

นําดมืวันละ 1 ขวด                                                                

คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการ                          

คา่โรงแรมตามรายการทรีะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น  

คา่อาหารตามรายการทรีะบ ุ 

คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก. 

คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                   

ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                             

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ ค่าซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้งและอนืๆ 

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )6.

คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 

 

เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวด

แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชนัชาํระเงนิเต็มจํานวน

เทา่นัน  สว่นทเีหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์งัหมด 

* ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทรีะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทํา

การเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอนืๆ

ทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัด

จํา 

หมายเหต ุ:กรณีตัดกรุ๊ป 
กรณุาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครัง 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร,์ ประกันชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีทไีมแ่จง้ หากทเีกาหลทีราบจะทําการปรับเพมิทันท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 
 

 
 
 
 
 

***โปรดทําความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
* รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านันหาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทที่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทย และต่างประเทศ

ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทยีวตามโปรแกรมทกีาํหนดเทา่นัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพอืไปทําอยา่งอนืได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดกต็าม จะมค่ีาใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทแีลนดก์าํหนด และการชาํระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้อืไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงอืนไขการใหบ้รกิารเป็นทเีรยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทปีระสงคจ์ะไปท่องเทยีวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านัน บรษิทัฯขอสงวนสทิธหิาก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทยีวตามรายการทบีรษิทักําหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง  

* ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซอืบตัร

โดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซอืบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาใน

การเดนิทางไดท้งันีเพอืป้องกนัปัญหาเทยีวบนิล่าชา้หรอืการเปลยีนแปลงเวลาของเทยีวบนิหรอืการเปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทยีวบนิการยกเลกิเทยีวบนิมกีารยุบเทยีวบนิรวมกนัตารางการ

เดนิทางมกีารเปลยีนแปลงเนืองจากสายการบนิพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆไดใ้น

ทุกกรณีกรุป๊ทเีดินทางตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบินพิเศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์งัหมด 

**เมอืออกตวัแลว้ หากท่านมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ตวัได ้
เนืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมอืทา่นตกลงชาํระเงินไมว่่าทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด** 

 

 

หมายเหตุ** บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทงันี

ขนึอยู่กบัสายการบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความ

ขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึงเหตใุดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโ้ปรแกรม

การเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมหรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทยีวบางรายการอตัราคา่บรกิารนีเป็นการเดนิทางตงัแต ่20 ทา่น 

ทผูีเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทงัประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอนืๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทงิสนิ** 

ขอสงวนสทิธสิาํหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านันทเีดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพมิท่านละ 3,000 บาท** 


