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ใหท้า่นตืน่ตากับเทศกาล Hanseong Baekje Cultural Festival 2017 

สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที ่เกาะนาม ิ

พาทา่นคลอ้งกญุแจคูร่กั ที ่โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 

บนิหร.ู.... สายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้สายการบนิโคเรยีนแอร ์KE 

เมนูพเิศษ....บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี!!! 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : 21-25 ก.ย.60 19,900.- 
 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 อนิชอน -  เกาะนาม ิ- ป่ัน Rail Bike - โรงถา่ยละคร MBC Dramia X O O 
 Ritz Suwon Hotel  
หรอืเทยีบเทา่เมอืงซวูอน 

3 
โรงเรยีนกมิจ+ิสวนชดุฮันบก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ชมเทศกาล

Hanseong Baekje Cultural Festival 
O O O 

 BENIKEA SEOUL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- DUTY 

FREE – COSMETIC SHOP – ตลาดเมยีงดง 
O O X 

 BENIKEA SEOUL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร-์ น ้ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ  - ซปุเปอรม์าร์

เก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ 
O O X  

 

 
 
 

 
 

เกาหล ีHanseong Baekje 
Cultural Festival  

5 วนั 3 คนื (KE) 
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ  - สนามบนิอนิชอน 

20.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 7 
เคานเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

และหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

22.40 น. 

 

น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่
KE652 หรอื KE658 (0010-07.45) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง        อนิชอน -  เกาะนาม ิ- ปั่น Rail Bike - โรงถา่ยละคร MBC Dramia 

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง Jincheon ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง  

 

เชา้  น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่
ถ่ายท าละครทวีี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี 
เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ท่านสามารถ

ชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพล
นาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้

เกาลดั เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมีเวลาให ้
ทา่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ
ซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรอื จะเลอืกขีจ่ักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจน

ไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไก่
บาบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก 
(ขา้วเหนียวปั้นเกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้ว
สวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทัก

คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

 
ไกบ่าบคีวิผดั
ซอสเกาหล ี

 
 

บา่ย จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มี

จักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการป่ันจักรยานบนราง
รถไฟ โดยมจีักรยานราว 50 คนั ทัง้ 2 แบบคละกนั ป่ันไปตามรางรถไฟ ท่ามกลาง

บรรยากาศธรรมชาตอิันสดใส น าท่านสู ่โรงถา่ยละคร MBC Dramia หรอื ยง
อนิแดจงักมึพารค์ (Yongin Daejanggeum Park) ตัง้อยู่ในเขตชออนิ  จัง
หวัดคย็องก ี เป็นฉากกึง่ถาวรกลางแจง้ ส าหรับถา่ยท าละครหรอืภาพยนตร ์มลีะคร

แนวประวัตศิาสตรเ์กาหลจี านวนมากถา่ยท าทีน่ี่ เชน่ จูมง มหาบุรุษกูบ้ัลลงัก ์ลซีาน 
จอมบัลลงักพ์ลกิแผ่นดนิ ทงอ ีจอมนางคู่บัลลังก ์เป็นตน้ เกดิข ึน้จากความร่วมมือ

ระหว่างเอ็มบีซกีับเมืองยงอนิทีต่กลงกันสรา้งฉากกลางแจง้เพื่อใชใ้นการถ่ายท า
ละคร เร ิม่ก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม
ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)[1] มีพื้นทีข่นาด 2,500,000 ตารางเมตร 

ประกอบดว้ยอาคารตา่ง ๆ ทีจ่ าลองมาจากยุคสามราชอาณาจักรเกาหล ียุคราชวงศ์

โครยอ และยุคราชวงศโ์ชซ็อน  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบู” อาหาร
พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่อง

เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ

น าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 
 

 
 

 

 ทีพ่กั  Ritz Suwon Hotel  หรอืเทยีบเทา่เมอืงซูวอน  

วนัทีส่าม โรงเรยีนกมิจ+ิสวนชุดฮนับก - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ชมเทศกาล Hanseong 

Baekje Cultural Festival 2017 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองที่สามารถเก็บไวไ้ด ้

นาน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โตะ๊ชาวเกาหลทีกุมือ้ ปัจจุบันนี้กมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลาย
ทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน้ๆ ดว้ยทุกครัง้ไป 
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และกมิจนิี้ยังมมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิ
กมิจฝีิมอืของตวัทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถดุบิ

ใหท้่านทุกขัน้ตอน และสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นได้
ทดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่าง

เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีทีเ่ลื่องชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นที่อร่อย
ทีส่ดุ) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย 

โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศ โดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ 

ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่

ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมีทีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็น
อย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟ

เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดือน
พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็น

สวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE 

DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ พาท่านชมเทศกาล 

Hanseong Baekje Cultural Festival ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรม

โบราณเกา่แกส่มัยแพ็คเจ ทัง้การแตง่กายแบบยอ้นยุค อาหารเกาหลโีบราณ และ

การแสดงพืน้บา้นของเกาหล ี 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล ี

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ
สไตลเ์กาหล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- DUTY FREE – 

COSMETIC SHOP – ตลาดเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง พระราชวังเก่าแก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โด ยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็น
ทัง้ทีประทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจ  และต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิ์ใน

ราชวงศโ์ชซอล พระที่น่ังคนึชองจอน ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นทีว่่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข ึน้คัน่ เพือ่ตอ้งการ
แสดงนัยเด่นชดัว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์ับ ราษฎร อาคาร

หลังนี้ไดถู้กรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่ น ในเขต
พระราชวัง ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู ลกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ ตวัพระต าหนักถกู

สรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้าที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส ์ สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทานพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีประกอบดว้ยหมู่
อาคารตา่งๆ อาท ิพลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ 

น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซ ึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝาก

ญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื   จากนัน้น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร
ชาววังในสมัยกอ่นปัจจุบัน เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนียว ราก

โสม พุทราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด า
และเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี
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บา่ย จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  จากนัน้น าท่านชม 
COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส าอางชือ่ดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, 
Missha เป็นตน้ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่าน

สยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

 

ค า่   อสิระอาหารคี า่เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอสิระอธัยาศยั    

 จากนัน้ทา่นชอ้ปป้ิง ถนนฮงแด ย่านวัยรุ่นชือ่ดังทีอ่ยู่หนา้มหาวทิยาลัยอีแดสนิคา้

ทีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุ่นทนัสมัยในราคาทีย่่อมเยาว ์  

 

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีห่า้ โซลทาวเวอร-์ น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ  - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - 

กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าท่านชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 

480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน

ไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกงั ***ราคาไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์***   
จากนั้นน าท่านชม น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์

100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ช่วย
ละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด 
ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ 

ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวก
ขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลด

อัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ 
พลอยสมี่วง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้
ตดิตวัไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิข ึน้กบัชวีติ   

 

กลางวนั บร ิการอาหารกลางวีน ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านด้วย  “จิมดกั” 

ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิม 

อย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู ่
กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซ ึง่มีสนิคา้ต่างๆ 

มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ
เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ  

 

17.40 น. น าทา่นเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE651 
หรอื KE659 (19.15-23.25) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.10 น. เด ินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ  

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เก ิดจาก  ความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเน ินการตาม

หมายก าหนดการได  ้ โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราค่าบรกิารนี ้

ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

21-25 ก.ย. 60 19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

 

ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ  9,900  บาท / ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. อัตรานี้รวมคา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

4. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

5. หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

6. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

7. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 23 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรฐัเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 

  

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300 

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย

หรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 


