
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!! เมนู BBQ Buffet | Rooftop Ocean View  

สายการบิน : JEJU AIRหรือเทียบเท่า 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน 

- - 

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ทะเลสาบมาจัง 
| มัลดงโดนัททาวน ์| เกาะวอลมิ (ถนนสาย
วัฒนธรรม)  
พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมบรรยากาศสุดชิล ณ 
บาร์ของโรงแรม 

B : - 
L :อาหาร
เกาหลีฮันชิก 
D : Rooftop 
BBQ  
(Ocean View) 

BENIKEA THE 
BLISS 

หรือเทียบเท่า 
โรงแรม

มาตรฐาน 

3 

ไชน่าทาวน+์หมู่บ้านเทพนิยาย | พระราชวังเคียง
บก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  
โชชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวช
สําอาง | ศูนย์น้ํามันสนแดง | Duty free | ศูนย์
รวมวัยรุ่นเกาหลเีมียงดง 

B :โรงแรม 
D : พุลโกก ิ
L :อิสระตาม
อัธยาศัย 

BENIKEA THE 
BLISSหรือ
เทียบเท่า 
โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

ศูนย์โสม| ศูนย์อเมทิส | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนาม ู
| ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN 
SUPERMARKET 

B :โรงแรม 
L :จิมดัก 
D : - 

 

 

  



 

   

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน 

 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ณ 
เคานเ์ตอร์สายการบิน JEJU AIRโดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารส าคญัตามมาตรการการ
เดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้ ณ วนัเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจาก
เช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง 
มัลดงโดนัททาวน|์ เกาะวอลมิ (ถนนสายวฒันธรรม) 
พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมกับบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม 

น าท่านสู่ ทะเลสาบมาจังซ่ึงเป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไมเ้ปล่ียนสี เดินรับ
ลม และชมบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเ์ป็นสะพานแขวนมาจงั ท่ีทอดยาวขา้มไปมี
ความยาวถึง 220 เมตร และกวา้ง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุด ในเกาหลีสามารถรองรับคน
ไดถึ้ง 1,280 คน และทนต่อแผน่ดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยูต่รงท่ีกลางสะพานมีพื้นกระจกใส 
สามารถมองเห็นทะเลสาบดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารเกาหลฮัีนชิกเมนูอาหาร
สูตรตน้ต ารับเมืองช็อลลาโดซมั (ผดัเผด็หมู + สตูวกิ์มจิ + ขา้วหมอ้หินพร้อมเคร่ืองเคียง
นานาชนิด) ท่ีคดัสรรเป็นพิเศษ 

มลัดงโดนัททาวน์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองพาจู คาเฟ่ท่ีมีสีสันงดงามแปลกตา ดว้ยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง 
สีสันจดัจา้นทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานา
ชนิด ไม่วา่จะเป็น เคก้ เบเกอร่ี ไอศกรีม โดนทั เคร่ืองด่ืมหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบท่ีน่ีเป็น “เมือง
แห่งขนมหวาน” กว็า่ได ้
 

 

 



 

   

 

 

 

เกาะวอลมแิหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมสมยัใหม่ของเกาหลี ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเล 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองเล่นมากมายเพื่อ
ความสนุกสุดเหวีย่งอยา่งเตม็พิกดั หรือจะเลือกนัง่โมโนเรลชมความงามของชายฝ่ังเกาหลีในมุมท่ีพิเศษ
กวา่ใคร  และท่ีน่ีเองท่ีคุณสามารถสัมผสักบัสนามยงิปืนท่ี Yoo Si-jinและ SeoDae-young เคยมาในซีรีส์
เร่ือง Descendants of the Sun 
 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย Rooftop BBQอาหารป้ิงยา่งสไตล์
เกาหลีมีเน้ือสัตวห์ลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 
 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Incheon: Benikea The Bliss Hotelหรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต ้
 

ส่งทา้ยวนัแห่งความสุขสุดพิเศษ  ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบทา้ย
ดว้ย “เคร่ืองด่ืมสไตลเ์กาหลี” ก่อนพกัผอ่นตามอธัยาศยั (เมนูเคร่ืองด่ืมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม) 
  

  



 

   

 

ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย  
พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง 
ศูนย์น้ํามันสนแดง | Duty Free |  
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 

 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อนิชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นยา่นชุมชนของชาวจีน ซ่ึงถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ
อินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่ง และคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ประเทศ
เกาหลีใต ้ในปัจจุบนัน้ี ยงัมีชาวจีนท่ีอาศยัอยู ่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิกเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี ทุกท่านจะไดส้ัมผสัถึงศิลปะ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ท่ีท าให้
ประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นประเทศจีน นอกจากน้ีทัว่ทุกหวัมุมในยา่นน้ี มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้
บริการ โดยภาพผูค้นท่ีสัญจรไปมาอยา่งคึกคกั โคมไฟ แผน่ป้ายร้านคา้ท่ียอ้มทอ้งถนนใหเ้ป็นสีแดงซ่ึง
เป็นสีมงคลตามความเช่ือของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ท่ีหาดูไดท่ี้อินชอนไชน่าทาวนเ์พียงแห่งเดียว 

หมู่บ้านเทพนิยายการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 น าไปสู่หลัง่ไหลเขา้มาของชาวต่างชาติจ านวน
มาก ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีเพื่อการตั้งรกรากถ่ินฐาน และในไม่ชา้กก็ลายเป็นหมู่บา้นท่ีร ่ารวย และคนใน
ชุมชนไดป้ลูกสร้างอาคารท่ีพกัตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผน่ดินเกิดของตน  ท าใหเ้กิดความ
หลากหลายและงดงามท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ต่อมาคนรุ่นใหม่จ านวนมากไดค่้อยๆ ยา้ยออก และ
ปล่อยใหห้มู่บา้นอยูใ่นสภาพท่ีซบเซา ดว้ยเหตุน้ีคนในชุมชนจึงไดร่้วมกนัชุบชีวติ และพฒันายา่นน้ีอีก
คร้ัง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ใหร้าวอยูใ่นเทพนิยายคลาสสิก  



 

   

 

 

 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคยีงบกพระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายกุวา่ 600 ปี 
พระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มายดึครอง 
และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์สร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์ช
ซอนซ่ึงเป็นราชวงศสุ์ดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษตัริยเ์กาหลี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะให้
ใกลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด และน าท่านชม พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านเพื่อยอ้นอดีตสัมผสัชีวติความ
เป็นอยู ่และเร่ืองราวต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และศิลปะของเกาหลี 

 
หมู่บ้านวฒันธรรมโซชอนเป็นหมู่บา้นเก่าแก่อยูใ่นยา่นเดียวกบัพระราชวงัเคียงบก เอกลกัษณ์เด่นของ
หมู่บา้น้ีคือ บรรยากาศโดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ท่ีไดรั้บ
การอนุรักษแ์ละดูแลเป็นอยา่งดี ซ่ึงมิใช่เพียงเป็นแค่หมู่บา้นไวส้ าหรับจดัแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบนัยงัมี
ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นโบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมู่บา้นน้ี มีทั้งพิพิธภณัฑ ์ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ ร้าน
ของฝากนานชนิด ท่ีเรียกวา่เป็นจุดเด่นของหมู่บา้นโซชอนเลยกคื็อ ตรอกคาเฟ่โดยในตรอกมีร้านคาเฟ่
นอ้ยใหญ่ เรียงรายใหเ้ลือกด่ืมด ่าไดต้ามอธัยาศยั และท่ีท าใหห้มู่บา้นแห่งน้ีน่าสนใจมากข้ึนไปอีก คือ
การตกแต่งแบบใหม่ท่ีเขา้กบับรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอีกหน่ึงความลงตวัท่ีไม่ควรพลาด  
 



 

   

 

รับประทานอาหารเยน็ ณ บริการท่านดว้ย เมนู พลุโกก ิ( BULGOGI)เมนูท่ีมีส่วนผสม หมู
หมกัช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้
และน ้า พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

น าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอางใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน ้าแตก , 
ครีมโบทอ็กซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามดว้ย ศูนย์น า้มนัสนเขม็แดงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศ
เกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเส้นเลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเส้นเลือด พร้อมชมการ
สาธิต เพื่อใหใ้หท่้านไดเ้ห็นสรรพคุณอยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน และน าทุกท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมยีงดงไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ
รนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือ
สินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ 
LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัมี เส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกนั.... หรือจะเลือกเดินตรงข้ึนเนินไปไม่ไกลนกั จะพบ
กบัโบสถค์าทอลิกหลงัใหญ่ ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจ าเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนิน หรือช่ือ
อยา่งเป็นทางการคือ “อาสนวหิารพระนางมารีย์ผู้ปฏสินธินิรมล”นอกจากจะไดช้มกบัสถาปัตยกรรมท่ี
สร้างมากวา่ 130 ปี โดยรอบอาสนวหิารถูกตกแต่งดว้ยศิลปะ แบบเกาหลีซ่ึงท่ีน่ีคุณอาจจะเห็นรูปป้ัน
พระเยซู ท่ีแปลกออกไป และท่ีพลาดไม่ได ้ดารานกัร้องเกาหลีจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นคาทอลิก เดินทางมา
โบสถท่ี์แห่งน้ี เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย ์โดยพระรูปของพระแม่ท่ีเป็นองคอุ์ปถมัภป์ระดิษฐานอยูใ่น
ถ ้าท่ีจ  าลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝร่ังเศส ท่ีซ่ึงเช่ือวา่พระแม่ประจกัษม์า 

อิสระอาหารเยน็ ณ ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเดด็ทั้งจากใน
ร้าน ท่ีมีนบัร้อยร้านในยา่นดงักล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตลเ์กาหลีท่ีมีอยูทุ่กตรอก ซอก
ซอยในยา่นน้ีอีกดว้ยเช่นกนั....  

 
หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต ้
 



 

   

 

ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทสิ | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  
ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท | SUPERMARKET 

 
รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
น าท่านรู้จกัตน้ก าเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมี
คุณประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจ
สงบและเพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯและน าทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์อเมทสิหรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
เกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือวา่ หากมีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหมี้โชคลาภ ท ามาคา้ข้ึน และส่ิงดีๆ จะ
เกิดข้ึนในชีวติจากนั้นน าท่านเขา้ชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮอกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั 
ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 
 

รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย จิมดัก ( JIMDAK)เป็นเมนูไก่
ประกอบดว้ยวุน้เส้น เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 
พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 
น าทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิง้สตรีทเป็นถนนยา่นมหาวทิยาลยัฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ ท่ีน่ีจะมี
บรรดานกัศึกษาน าของประดิษฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมีร้านคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่าง ๆ รวมถึง
เหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เตน้ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกนัในยา่นน้ี .... 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง 
หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช้
อปป้ิงท่ี KOREAN SUPERMARKETเพื่อซ้ือของฝากท่ีระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลาย
ชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 



 

   

 

ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

23 – 26 JUNE 2022 15,900.- 

30 – 03 JULY 2022 15,900.- 

07-10 JULY 2022 16,900.- 

14 – 17 JULY 2022 17,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหล ี

1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน) 

2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม  

3. ผลตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ 

4. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกค้าลงทะเบียนเอง 

หมายเหต:ุ อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องสําหรับพักเดี่ยวสามารถจ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ5,900.-จาก
ราคาผู้ใหญ ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ6,000.-
บาท/ท่าน | ทารก 6,000.-(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 

เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที  

***ลูกค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์อันได้แก่ศูนย์โสม , ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง,  

ศูนย์น้ํามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิสหากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

 

 

กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจําขั้นต่ํา10,000.-บาท/ท่าน/ทริป* 



 

   

 

**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษัทก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ 

เนื่องจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือถือได้** 

 

อัตราทัวร์รวม 

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อม

คณะ   

☑ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ        

☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        

☑ ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือ

เทียบเท่า  

☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ        

☑ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         

☑ ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.      

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 

☑ ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม 

☑ ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 
อัตราทัวร์ไม่รวม 

☒ ค่าดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทําให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย 

รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศ

กําหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา 

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์

ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการ

สั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

☒ ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ1,500 บาท  

☒ หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%      

☒ ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)   

☒ ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต2.ใบประจําตัว

คนต่างด้าว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4.สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้า

มี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย

ค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทํา

เรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

หมายเหต ุ



 

   

 

◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการ

เดินทางเข้าประเทศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

◆ จํานวนผู้เดินทาง ขั้นต่ํา ผู้ใหญ่  25 ท่าน ขึ้นไป 

◆ เท่ียวบิน ราคารายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ) 

◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

◆ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้องการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง 

หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคน

เข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทไม่สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคา

พิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือค่าบริการ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุ

เหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ

คนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชํารุด หรือฉีก

ขาด  

◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจ่อการจลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่า

จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 

และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการ

เจ็บป่วย และการตาย 

◆ หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และ

ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทั้งหมด

ก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ 

อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัท

ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

◆ เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 



 

   

 

◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน  

◆ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 

และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวใน

โปรแกรมได ้

◆ กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ

ระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 

ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชําระแล้วไม่สามารถคืน

เงินใดๆทั้งส้ิน 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตี

มัดจํากับสายการบิน  

หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER 

FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 


