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WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– ป่ันจักรยานชมใบไม้เปลีย่นสี 

5วนั 3คนื 

ไฮไลท์!!!  
 ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลีย่นสี ณ เกาะนาม ิ
 ถนนเลยีบก าแพพงหินที่ึ ้ นนช่ือเร่ืองความสวยงามแพละรรแพมนิิกสายหน่้งในเกาหลี 
 สนุกสนานกบัการป่ัน Rail Bike พร้อมชมความงดงามึองธรรมชาิิ 
 ึ ้ นนลฟิท์ชมววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แพลนด์มาร์คแพห่งใหม่ !!  
 ชมความน่ารักึองิุ๊กิาหมีิ ัวน้อยๆ กบั Teddy Bear Museum 
 สุดคุ้ม...พกัในเมอืงรซล 3 คนื 
 สวนลอยฟ้า Seoullo7017 แพลนด์มาร์กแพห่งใหม่ึองกรุงรซล 
 พเิศษ!!....ให้ท่านสวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไิล์เกาหล ี

ราคา 

23,900.- 
บาท / ท่าน 



 

 

วนัแพรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาิิสุวรรณภูมิ ชันน 4   ผู้ รดยสารึาออกระหว่างประเทศ สายการบิน THAI 
AIRWAYS เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.10 น. เดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG658 / 656  
 

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน – เกาะนาม ิ– ป่ันRail Bike – สวนสนุกเอเวอร์แพลนด์ – รซล 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีิ้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE 
SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าฮนั 
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลาง
แมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติค
ใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่
บนเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัิิาคาร ---ทัคคัลบี (ไก่ผดัซอส) 
บ่าย ใหท่้านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจกัรยานแบบนัง่ 2 คน และนัง่ 4 คน ใหท่้าน

ไดส้นุกสนานกบัการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ โดยมีจกัรยานราว 50 คนั ทั้ง 2 แบบคละกนั ป่ันไปตามรางรถไฟ 
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนัสดใสของฤดูใบไมผ้ลิ น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แพลนด์ ถูกขนานนาม
ว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่า
สิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี 
หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่น
นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน 
(ท้ังนีขึ้น้อยู่ กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ือง
เล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัิิาคาร --- คัลบี (หมูย่างเกาหล)ี 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม DIAMOND RICH หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม พระราชวงัถ๊อกซูคุง – ถนนเลยีบก าแพพงหิน – ศูนย์รสม – Cosmetic – Duty Free – สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 – ช้อป
ปิน งถนนฮงแพด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารึองรรงแพรม 



 

 

 น าท่านสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสุดของราชวงศโ์ชซ็อนและเกาหลี เดิมพระราชวงั
แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัขององคช์ายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซาน ระหวา่งสงครามเจ็ดปี ท่ีน่ี
ไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวง โดยพระเจา้ซอนโจเป็นกษตัริยอ์งคแ์รกท่ีเสดจ็มาประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีทางดา้นทิศ
ใตข้องพระราชวงัถ็อกซูกุงมีถนนเลียบก าแพงหิน (Stonewall Street) ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสาย
หน่ึงในเกาหลี น าท่านสู่ ศูนย์รสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไป
บ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัิิาคาร ซัมแพกทัง (ไก่ิุ๋นรสม) 
บ่าย น าชม Cosmetic Shop ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลีมากมายหลายแบรนดด์งั อาทิ W.S.Nature,Rojukiss, 

Missha เป็นต้น จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free น าท่านสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017
สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของเกาหลีใตท่ี้เกิดจากการปรับปรุง
ทศันียภาพร้ือสะพานบางจุดแลว้ปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟรซล (Seoul Station) ให้กลายเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียวจากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นวยัรุ่นช่ือดงั ย่านถนนฮงอกิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัิิาคาร --- บุฟเฟ่ิ์บาร์บีคิว 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม DIAMOND RICH หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี หมู่บ้านบุกชนฮันนก – รซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี– พพิธิภัณฑ์เท็ดดีนแพบร์ – คลองชงเกชน – ิลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารึองรรงแพรม 
 น าท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บา้นโบราณเกาหลีท่ีเดิมเป็นท่ีอยู่ของเหล่าขุนนางสมยัก่อน ปัจจุบนัไดถู้กอนุรักษ์

เอาไว ้คงความสวยงามและป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วฒันธรรมเกาหลีให้กบันกัท่องเท่ียว น าท่านสัมผสักบัจุดชมวิว
ของกรุงโซลท่ียอดเขาเขานมัซนั ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร น าท่านชม รซลทาวเวอร์ 1 ใน 
18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซัน และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั *** ไม่ราคารวมค่าข้ึนลิฟท ์*** จากนั้นน าท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหล ีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกชม สมุนไพรฮอิเกนามู ของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย       

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  --- บุลรกก ิ(หมูผดัซอส) 
บ่าย น าท่านชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี พิพิธภัณเท็ดดีนแพบร์ จากนั้นน าท่านสู่ คลองชองเกชอน สร้างมาตั้งแต่สมยัพระเจา้

ยองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน ้ าเน่า จนมีการสร้างทางด่วนทบัคลอง ไม่มีใคร
อยากจะเดินผา่น ต่อมาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนท้ิง แลว้ทุ่มงบกวา่ 386 พนัลา้นวอน พฒันาจน
น ้าใสสะอาด เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล จากนั้นใหท่้าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ิลาดเมียง
ดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ิามอธัยาศัย  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  DIAMOND RICH หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัที่ห้า พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+สวมชุดฮันบก- Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น นามนัสนเึ็มแพดง – ซุปเปอร์
มาร์เก็ิ  – อนิชอน – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารึองรรงแพรม  
 น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านท าคิมบับ แพละสวมชุดประจ าชาิเิกาหล ีชุดฮันบก  น าท่านสู่ Lotte World 

Tower (Seoul Sky) **รวมค่าข้ึนลิฟท์** ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เขตชมัซิล น าท่านึ้นนหอชมวิว Sky Seoul ของตึก 
Lotte World Tower (ความสูงจากพ้ืนดิน 555 เมตร) มาพร้อมกบัคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวท่ี
สวยงามของกรุงโซล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัิิาคาร  ---จมิดกั (ไก่อบซีอิว๊ด า) 
บ่าย น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเึ็มแพดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาท่ี

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใช้
ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน ้ามนัสนน้ี จากนั้นพาท่านละลาย
เงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินรา
เมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
21.20 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   เที่ยวบินที่ TG657  
01.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาิสุิวรรณภูม ิรดยสวสัดภิาพ 

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

หากท่านที่ิ ้องออกิัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครันงก่อนท าการออกิัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน รดยไม่ได้แพจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ึ้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืนนเมอืง หรือร้านช้อปิ่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลิ่อราคาทัวร์ที่เสนอ จง้ึอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นิ้องรบกวนทุกท่านแพวะชม ซืนอหรือไม่ซืนอึ้นนอยู่กบัความพอใจึองลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทันงสินน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัิ ราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเิียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเิียง 

05-09 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

06-10 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

07-11 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

12-16 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

14-18 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

19-23 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

20-24 กนัยายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

26-30 กนัยายน 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

27 กนัยายน – 01 ิุลาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

04-08 ิุลาคม 2561 25,900 25,900 24,900 23,900 5,900 

10-14 ิุลาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

11-15 ิุลาคม 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 5,900 

12-16 ิุลาคม 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 5,900 

13-17 ิุลาคม 2561 25,900 25,900 24,900 22,900 5,900 

16-20 ิุลาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

18-22 ิุลาคม 2561 26,900 26,900 25,900 24,900 5,900 



 

 

19-23 ิุลาคม 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 5,900 

20-24 ิุลาคม 2561 26,900 26,900 25,900 24,900 5,900 

22-26 ิุลาคม 2561 25,900 25,900 24,900 22,900 5,900 

25-29 ิุลาคม 2561 27,900 27,900 26,900 25,900 5,900 

29 ิุลาคม – 02 พฤศจกิายน 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

30 ิุลาคม – 03 พฤศจกิายน 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

31 ิุลาคม – 04 พฤศจกิายน 2561 25,900 25,900 24,900 23,900 5,900 

02-06 พฤศจกิายน 2561 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

07-11 พฤศจกิายน 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

09-13 พฤศจกิายน 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

28 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,900 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ทา่น *** 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
 
อัิ รานีนรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาิ น นาหนักไม่เกนิ 30 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

 

อัิ รานีนไม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานึับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/ทปิ (ึออนุญาิเรียกเกบ็ทีส่นามบินวนัแพรก) 

เงือ่นไึการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแพยกท่องเที่ยวเอง วนัละ 300 USD 

 
การส ารองที่นั่งแพละช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 



 

 

ิัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

เงือ่นไึการยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ไม่มีการคืน

เงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 


