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WONDERFUL KOREA 
SUMMER ชิลเว่อร์ 

5 DAYS  3 NIGHTS 

  ไฮไลท์!!!  

 ดื่มด ่ำกับบรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิและววิทิวทัศน์ที่งดงำมบนเกำะนำม ิ

 เรียนรู้กำรท ำกิมจ ิอำหำรที่เป็นที่รู้จกัของใครหลำยๆคน พร้อมใส่ชุดฮันบกถ่ำยรูป 

 ย้อนวยัไปกับ หมู่บ้ำนเทพนิยำย Dongwha Maeun Village 

 สนุกสนำนไปกับเอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์เกำหลี สวนสนุกกลำงแจ้งที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ  

 ชมววิกรุงโซล ณ ภูเขำนัมซำนและถ่ำยรูปคู่กับ หอคอย N’Seoul Tower พร้อมทั้งคล้องกุญแจคู่รัก 

 สนุกสนำนกับช้อปป้ิงย่ำนดังของเกำหลีใต้  

 ลิม้รสเมนูสุดฮิต ช่ือดังของชำวแดนโสม พร้อมสัมผสับรรยำกำศแบบต้นต ำรับสไตล์เกำหลีแท้ๆ 

 

ราคาเร่ิมต้น 

13,900.- 
บาท / ท่าน 



 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4   ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินจินแอร์ (LJ) 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง ฯ 

วันที่สอง สนำมบินอินชอน – หมู่บ้ำนเทพนิยำย – G TOWER – CANAL WALK – เกำะนำมิ 

01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินอินชอน ประเทศเกำหลี โดยสำยกำรบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ002 (เวลาท่ีเกาหลี
ใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.)  

08.25 น. เดินทางถึง สนำมบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  (กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เ พ่ือสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)    
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเทพนิยำย ( DONGWHA MAEUNL) ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ีแสนธรรมดา
ให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี 
เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ้่ายภาพได้
เกือบทุกมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ---ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสแดงเกำหลี) 
 น าท่านสู่ ตึก G TOWER ดา้นบนนั้นทุกท่านสามารถมองเห็นววิของเมืองซองโดไดท้ั้งเมือง 360 องศา ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

มีความงดงาม มีวีดิทศัน์ เก่ียวกบัแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจอินชอนในอนาคต 
และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เกมใหท้ายช่ือสถานที่ท่องเท่ียวในอินชอน ,ป่ัน
จกัรยานชมเมือง 3 มิติ และไม่ไกลจากบริเวณนั้น ยงัมี NC Cube Canal Walk 
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสไตลย์โุรปท่ีมีความยาว 740 เมตร พ้ืนท่ีน้ีมีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นเช่นเดียวกบัองคป์ระกอบทางวฒันธรรมแบบไดนามิก 
และไฮไลท์ของเมืองน้ีคือถาปัตยกรรมท่ีช่ือว่า งาน Tri-Bowl น้ีเขาสร้างข้ึน
เพ่ือให้เป็นอนุสรณ์ของการจดังาน Global Fair & Festival ในปี 2009 แนวความคิดของอาคารน้ีคือเขาตอ้งการให้
อาคารนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง Incheon ท่ี ฟ้า(สนามบิน) น ้า(ท่าเรือ) และ ดิน(การสัญจรทางบก) อยู่ร่วมกนัอย่าง
กลมกลืน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกำะนำมิโดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ 
หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่าง
เหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 
กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่าน



 
 

 

กลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมยรรยากาศอนัโรแมนติก
ใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต่์างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   --- สุกีส้ไตล์เกำหลี 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัเมืองซูวอน HOTEL YEONGJONG OR BENIKEA NEW SUWON  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม ท ำกิมจิ – ใส่ฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ร้ำนคอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทำวเวอร์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดข้ึนในสมยัราชวงศ์โชซอน โดยชาวบา้นเก็บ

ผกัสดมาหมกัไวใ้นไหและสามารถเก็บไวกิ้นไดทุ้กฤดูกาลของชาวเกาหลี ซ่ึงสามารถท า
เป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ขา้วตม้ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ีจนถึงพิซซ่า และ
เบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบา้น ต าหรับกิมจิแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั
และตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัการ
สวมชุดประจ ำชำติฮันบก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- คัลบี หรือ หมูย่ำงเกำหลี 
 น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา่ ดิสนีย์แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของ
สัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย 
สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ  ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์แบรนดด์งั
ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ อาทิ ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เย็น รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ---ไก่ตุ๋นโสม 
 จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ี ภูเขำนัมซำน ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์) ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา 
ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียน
ขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ย
ความเช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไป
ตลอดกาล 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RICHEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 
 

 

 

วันที่ส่ี ศูนย์โสม – น ้ำมันสนเข็มแดง – ดิวตีฟ้รี – คลองชองเกชอน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ GRAVIN MUSEUM – เมียงดง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม

วงจรชีวติของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ แลว้น าพบกบัผลิตภณัท์ใหม่ล่าสุด น ้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนั
นิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนั ใน เ ส้น เ ลื อด, 
โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  บิบิมบับ+ซุป (ข้ำวย ำเกำหลี) 
บ่ำย พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม 

เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯจากนั้นน าท่านน าท่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีเก่าแก่มากของ
ประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล มีอายุกวา่ 600 ปี ถูกขดุข้ึนมาโดยใช้
ก าลงัคนนบัแสนตั้งแต่สมยักษตัริยย์องโจ แห่งราชวงศ์โชชอน ความยาวคลอง
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร จากเดิมมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและทางด่วน มี
การสร้างตึกสูง อาคารธุรกิจ ซ่ึงท าใหบ้ริเวณคลองชองเกชอนตม็ไปดว้ยชุมชน
แออดั จนกระทัง่ปีค.ศ. 2003 มีการทุบทางด่วน และร้ือถนนโดยรอบมากมาย 
ฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝ่ังคลอง และท าทางเดินเลียบคลองซ่ึงนักท่องเท่ียว
สามารถเดินชมคลองไดอ้ย่างไม่เบ่ือ ปรับปรุงน ้าเน่าเสีย ให้เป็นน ้าใสสะอาด 
ท าให้นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกหลัง่ไหลกนัมาเท่ียวชมความงาม คลองชองเกชอนจึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ จากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์ GRAVIN MUSEUM เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงหุ่นข้ีผึ้ง แบบเสมือนจริงแห่งใหม่
ในกรุงโซลโดยพิพิธภณัฑน้ี์มีตน้ก าเนิดอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส โดยจดัแสดงเป็นโซน เช่น ดารานกัร้องเกาหลี ดาราฮอล
ลีวูด บุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 
จากนั้นเดินย่อยต่อกนัท่ี ตลำดเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทย
รู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยีห่อ้ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆ
อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล์, รองเทา้ส้นสูง
น่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวั
กนัมากมายในแต่ละวนั  
** อิสระอำหำรมือ้เย็น เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปป้ิงของท่ำน ** 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RICHEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพร – วัดพงอึนซำ – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มำเก็ต – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกำนยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ
น ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็



 
 

 

ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา น าท่านไหวพ้ระขอพร เพ่ือเป็นสิริมงคล 
ณ วัดพงอึนซำ ท่ีมีอายุมากว่า 1,200 ปี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูง 23 เมตร ถือเป็น
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดในเกาหลี 
แลว้น าท่านชม โรงงำนพลอยสีม่วง (Amethyst) คนเกาหลีเช่ือวา่เป็น พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ใหท่้านเลือกมากมาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ---- โอซัมบุลโกกิ (หมูและปลำหมึกผัดซอส) 
 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้ำนค้ำสนำมบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลา

เกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช๊อคโกแลต น ้าจ้ิมหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ใน
ราคาพิเศษ 

 
 
 
 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนำมบินอินชอน  
19.55 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ001  
23.35 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 

-------------------------------------------------- 

หำกท่ำนที่ต้องออกต๋ัวภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกต๋ัวเน่ืองจำกสำยกำรบิน 

อำจมีกำรปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 

ข้อควรควรทรำบ : 

 กำรลงร้ำนสินค้ำพืน้เมือง หรือร้ำนช้อปต่ำงๆ ท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์มีผลต่อรำคำทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ 
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกต๋ัว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่
มเีตยีง 

20-24 สิงหำคม 2560 
ใชไ้ฟลท ์LJ004 BKKICN 0315-1045 

LJ003 ICNBKK 2235-0215+1 

13,900 13,900 13,900 13,900 

5,900 

 

24-28 สิงหำคม 2560 
ใชไ้ฟลท ์LJ004 BKKICN 0315-1045 

LJ003 ICNBKK 2235-0215+1 

14,900 14,900 14,900 14,900 

28 สิงหำคม-01 กนัยำยน 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 

02-06 กนัยำยน 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 

04-08 กนัยำยน 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 

10-14 กนัยำยน 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 

18-22 กนัยำยน 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 

22-26 กนัยำยน 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 

28 กนัยำยน-02 ตุลำคม 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 

** ทำรก (INFANT) เสียค่ำใช้จ่ำย  3,500 บำท 
 
อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำต น ้ำหนักไม่เกิน 15 -20  กก.  ข้ึนอยู่กับแต่ละสำยกำรบิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 



 
 

 

 
อัตรำนี้ไม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น ท่ำนละ 35,000 วอน หรือ 1,100 บำท/คน/ทิป 
 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่านโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการ

หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช  าระมาแลว้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพบิติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาต

ภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋
เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่น่ังและช ำระเงิน 
 ยนืยนักำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อ

ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศที่ตอ้งท าวีซ่า) 
กำรยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 



 
 

 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่สายการบินเรียก

เกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคาขาย หาก

สายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู ้

ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอื่นๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให ้

(Extra Bed) ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดี่ยว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนที่คิดไว ้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม  
 
กระเป๋ำและสัมภำระเดินทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 15- 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 

  


