
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง 
โซลทาวเวอร์ | พระราชวงัเคียงบ๊อคคงุ | ช็อปปิง้ย่านเมียงดง | หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

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

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 10,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)  (XJ704 : 21.05-04.35) 
วนัท่ี 2   อินชอน – โรงถ่ายละคร  YONGIN MBC DRAMA – วดัวาวจูองซา -  Anyang Art Park – ซูวอน 
วนัท่ี 3   ป้อมฮวาซอง - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์  
วนัท่ี 4.  พระราชวงัเคียงบ๊อคคงุ - หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก – ศนูย์โสม - ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี- Duty Free –Star Park - ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5.   ศนูย์สมนุไพรสนเข็มแดง - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ ทําคิมบบั+ฮนับก - ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต -  อินชอน -  กรุงเทพ  
วนัท่ี 6.  อินชอน -  กรุงเทพ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)  (X703 : 00.20-04.20) 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  (XJ704704 : 21.05-04.35) 

18.00 น. 
 

 

คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ 4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กบัทกุทา่น 

21.05 น. นําท่านเดินทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ704 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
5-6 ชัง่โมง) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองท่ีนัง่เป็น
แบบสุ่มที่นัง่ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอตัรา
คา่บริการได้จากท้ายรายการนี*้* 

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

04.35 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 นําทา่นชม โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA หรือ ยงอินแดจงักึมพาร์ค (Yongin Daejanggeum Park) ตัง้อยู่ในเขต
ชออิน เมืองยงอิน จงัหวดัคย็องกี  เช่น จมูง มหาบรุุษกู้บลัลงัก์ ลซีาน จอมบลัลงัก์พลกิแผน่ดิน ทงอี จอมนางคูบ่ลัลงัก์ เป็นต้น 
เกิดขึน้จากความร่วมมือระหวา่งเอ็มบีซีกบัเมืองยงอินท่ีตกลงกนัสร้างฉากกลางแจ้งเพื่อใช้ในการถ่ายทําละคร เร่ิมก่อสร้างใน
ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวเข้าชมครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ที่
จําลองมาจากยคุสามราชอาณาจกัรเกาหลี ยคุราชวงศ์โครยอ และยคุราชวงศ์โชซ็อน จากนัน้ นําทา่นสู ่ วัดวาวูจองซา  วดัที่
มีเศียรพระพทุธรูปไม้สลกัขนาดใหญ่มากสทีองอร่าม นบัเป็นรูปสลกัจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ทัลคาลบี”้ 
 นําทา่นชม  Anyang Art Park สวนศิลปะสดุฮิป อิสระให้ทา่นเยี่ยมชม พร้อมเช็คอินจดุถ่ายภาพที่แต่ละจุดมีลกัษณะโดดเด่น

เฉพาะตวัทัง้หมด 25 จดุ  กบังานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ฝีมือของนกัออกแบบนานาประเทศช่ือดงัอีกด้วย จากนัน้นําท่าน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “บูลโกก”ิ” 
ที่พัก พกัที่ JM/NEW M HOTELระดบั 3 ดาว เมืองซวูอน หรือเทียบเทา่ 



วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที่  21 เมื่อปี 
พ.ศ. 2528 ที่ เมืองเนเปิลส์  ประเทศอิตาลี  กําแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง  5.5 กิโลเมตร มี ป้อมปราการ  
หรือประตูเมือง ทัง้หมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามนําท่าน
เดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามวา่ดิสนีย์แลนด์เกาหลเีป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ โดยมี
บริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ให้ทา่นได้อิสระเที่ยวชมทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขบัรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสูด่ินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถ
สนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ที่จดัตามตารางประจําวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไม่จํากดั
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “คาลบี”้ 
 นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

จากนัน้นําท่านสู่ชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล 
 ท่ า น ส า ม า ร ถ ช ม ทัศ นี ย ภ า พ ข อ ง ก รุ ง โ ซ ล จ า ก ย อ ด โซ ล ท า ว เ ว อ ร์ ไ ด้ ร อ บ ทิ ศ  360 อ ง ศ า โ ด ย ส า ม า ร ถ ม อ ง 
ได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ํา้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท์ ** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “โอซัมบุลโกกิ” 
ที่พกั พกัที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําทา่นชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงัเก่าแก่ที่สดุของราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศนูย์กลาง



การปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและตอ่เนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล 
พระที่นัง่คนึชองจอนถกูสร้างขึน้มาเพื่อเป็นท่ีวา่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์
ขึน้คัน่ แสดงถึงความต้องการตดัความผูกพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร จากนัน้นําท่าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  หรือ
บางคนเรียกวา่ หมูบ้่านบคุชอนฮนัอ๊ก เป็นอีกหนึง่สญัลกัษณ์ของเกาหลี ทา่มกลางตกึรามบ้านช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 
 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดทีี่สดุ ชมวงจรชีวิตของ
โสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ  จากนัน้นําทา่นชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย  นําท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง 
Duty Free  จากนัน้นําท่านชม Star Park ให้ท่านไดสมัผสับรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพืน้ทางเดินของที่นี่ได้รวม
รอยประทบัฝ่ามือ พร้อมลายเซ็น ดารา นกัร้อง ไอดอล ดงัไว้มากมาย เช่น ลีจุนกิ , ปาร์ค ชินฮเยยุนอึนฮเย, เป็นต้น และยงั
สามารถถ่ายรูปคูด่ารานกัแสดงที่ทา่นช่ืนชอบขนาดเทา่ตวัจริงได้อีกด้วย  จากนัน้ให้ทา่น ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียง
ดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหลง่รวมเคร่ืองสาํอางค์ช่ือดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face 
Shop, Misshaเป็นต้น 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พพักัที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ท าคิมบับ+ฮันบก - ถนนฮงอิก 
– ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อนิชอน - กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นนํา้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นนํา้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอานํา้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นนํา้มนัสนนี ้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” 
 จากนัน้นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านท าคิมบับ พิเศษ !! ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจ าชาติเกาหลี 

ชุดฮันบก จากนัน้ให้ทา่น ช๊อปปิง้ ถนนฮงอิก แหลง่วยัรุ่นยา่นฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก จากนัน้ นําท่านช้อปปิง้ที่ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลึกต่างๆ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่าน
เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ชาบูชาบู” 

วันที่ 6 อนิชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  (XJ703 : 00.20-04.20) 
00.20 น. นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ703 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
04.20 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัท่ี 28 ส.ค.-02 ก.ย.62 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 11-16 ก.ย.62 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 02-07 ต.ค.62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 09-14 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 10-15 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 11-16 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 12-17 ต.ค.62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 19-24 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 5,900.- 

วนัท่ี 23-28 ต.ค.62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิดอนเมือง)**เดก็เก็บเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 
 

 



**ลูกค้าท่ีบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

    1.หากลกูค้าทา่นใดประสงค์จะซือ้ Quiet Zone หรือที่นัง่ Long Leg มีรายละเอยีดคา่ใช้จา่ยเพิม่เติมดงันี ้
        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
        Quiet Zone Lagroom Seat              1,800.-/เที่ยว(แถวที่7) 
        Quiet Zone Seat                600.-/เที่ยว 
        Lagroom Seat      1,700.-/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17) 
            Lagroom Seat    1,600.-/เที่ยว(แถวที่34,35) 
 
     *** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้เด็กอายุกว่า 15 ปี,  
         ผู้ใหญ่อายุเกนิ 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการน่ัง 
 
      Baby Bassinet                        1,600/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก)  
         (จองคู่Legroom Seat) 

 
  2.ทางแอร์เอเชียมีนํา้หนกักระเป๋าให้ทา่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที่ยวการเดินทาง ทา่นใดประสงค์จะซือ้นํา้หนกัเพิม่กรุณาแจ้ง    
     เจ้าหน้าที่  ณ วนัจองทวัร์...อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดด้านลา่ง..  
  3.สว่นลกูค้าที่จะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก่ียวกบัการกีฬา อาทเิช่น ไม้กอลฟ์ ต้องซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กีฬาเพิม่เตมิแยกจากคา่ 

     สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
น า้หนักขาไป /กลับ (ราคา

ต่อเที่ยว) 

  
5Kg. 

 
ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท 

10 Kg. 

 
20 Kg. 

อตัราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 
 

**ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บซือ้นํา้หนกัเพ่ิมหลงัจากทําการจองแล้ว** 

ถ้าลกูค้ามีนํา้หนกัเกินกําหนดต้องจ่ายคา่สมัภาระเพิม่หน้าเคาน์เตอร์ตามอตัราที่สายการบินกําหนด… 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 



3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุข้อแล้ว 
**ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํา้มันไว้

เรียบร้อยแล้ว 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ ชํานาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติ เหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระนํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 



8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องทํา

วีซา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ ท่ีถือ
หนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทริป) 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2.       สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่ 

                    เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรค 
         ประจําตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่า
ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจําทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 



4.      ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.      ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ 
         เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจํา 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรือคา่ 
                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
เกาหลีใต้ ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        สําหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 



16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และในวนัสดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดินทาง
ได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตวัไปด้วย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วนั (หากไม ่
                   มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผู้ปกครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือนําติดตวัไปด้วย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


