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วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ     

2 
อินชอน (เกาหลีใต) – สวนอิมจินกัก – สะพานแขวนมาจัง เลค – ไชนา

ทาวน – หมูบานเทพนิยาย 
 √ √ ที่พัก  Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา 

3 วัดพงอึงซา – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยเวชสําอาง – พิพิธภัณฑ √ √ √ ที่พัก  Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา 

 
เร่ิมตน 27,900.-/ทาน  

เทีย่วครบ สดุคุม 

√ ครบ 20 ทาน ออกเดินทางแนนอน        √ บริษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 3 ป ซอน 

√ สายการบินประจาํชาติ บริการ Full Service       √ guide license 

√ รถโคชใหม สะอาด คนขับมีมาตรฐาน       √ รวมทิปไกด และคนขับรถ ไมขายภาพระหวางทริป 

 
 

ธรรมชาติ     ● ● ● ● ○  

วัฒนธรรม    ● ● ○ ○ ○  

ชอปปง        ● ● ● ○ ○  

สวนสนุก      ● ● ○ ○ ○  

ภาพรวมโปรแกรม 

Loisir Buffet 

เหมาะสําหรับผูที่ไปเกาหลีครั้งแรก 

เด็ก             ● ● ● ○ ○  

ผูสูงอายุ       ● ● ● ○ ○  

ใชรถเข็น      ● ● ● ○ ○  

รถเข็นเด็ก    ● ● ● ○ ○  

5 D 
3 N 

เมนูแนะนํา 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
ใบอนุญาตธุรกิจนาํเที่ยวเลขที ่11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณกวา  20  ป 
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 ออกเดินทางสูเกาหลีใตดวยเท่ียวบินที่___ 

 (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ข้ึนอยูกับเที่ยวบินที่ไดในวันเดินทาง) คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก 

ระหวางประเทศ ชั้น 4 พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหบริการและอําานวยความสะดวกแดทาน อยูบริเวณแถว ___ สายการบิน 

___ ประตูทางเขาที่___ 

 เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน 2 ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับ เวลาทองถิ่นของประเทศ 

เกาหลี) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูจังหวัดเคียงกิโด เพ่ือเขาชม สวนอิมจินกัก เปนสะพานแหง

อิสรภาพหลังจากที่ 13,000 เชลยสงครามขามมารองไหไชโยเพ่ือเสรีภาพ ซึ่งอยูบริเวณดานหนาเขตปลอดอาวุธ DMZ 

 

 

 

 

 นําทานเดินทางสูเมือง พาจู ชม สะพานแขวนมาจัง เลค เปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีวคามยาวถึง 220 เมตร และกวาง 

1.5 เมตร สามารถรองรับคนไดถึง 1,280 คน และทนตอแผนดินไหวขนาดขนาด 7 ริคเตอร ตรงกลางๆสะพานมีพ้ืนกระจกใส สามารถ

มองเห็นความสูงจากพ้ืนน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คัมจาทัง เลงเกาหลีที่คุณตองลอง สัมผัสรสชาติใหมของเลงในแบบฉบับเกาหลี ดวยกระดูกหมู   

       ชั้นดี ชิ้นโต คัดพิเศษ เค่ียวจนขนในน้ําซุปรสชาติกลมกลอม ที่ปรุงรสดวยเคร่ืองเทศตํารับเกาหลีแทๆ จนนุมชุมล้ิน รสชาติผสมกัน 

         อยางลงตัว 

 

สาหราย+ชุดฮันบก – โซลทาวเวอร(ไมรวมลิฟท) 

4 
ศูนยสมุนไพร – คลองชองกเยชอน - พระราชวังเคียงบก  - ดิวตี้ฟรี –  

ชอปปงเมียงดง 
√ √ √ ที่พัก  Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา 

5 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – ชอปปงฮงแด – พิพิธภัณฑสัตวน้ําฮันหวา อิลซัน 

– ซุปเปอรมาเก็ต – กรุงเทพฯ 
√ √   

วันแรก          กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

วันท่ี 2          อินชอน (เกาหลีใต) – สวนอิมจินกัก – สะพานแขวนมาจัง เลค – ไชนาทาวน – หมูบานเทพนิยาย 
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 จากน้ันเดินทางไปยัง ไชนาทาวน มีเพียงแหงเดียวของเกาหลี มีอายุกวา 100 ป ท่ียังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีน

ไวเปนอยางดี ไมไกลกันนัก เปนที่ต้ังของสวนซายุ หรือ สวนอิสรภาพ ถือเปนสวนสไตลยุโรปแหงแรกของเกาหลี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

ชื่อมาหลายคร้ัง กวาจะถึงทุกวันนี้  

           

 

 

 

 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลวา หมูบานเทพนิยาย) ถูกตกแตง ประดับประดา และ

วาดสีสันใหหมูบานแสนจะธรรมดากลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดงดังหลายเร่ือง อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 7 หนูนอย

หมวกแดง ปเตอรแพน อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูในหมูบานแหงน้ี ทําใหเปนเหมือนสตูดิโอถายรูปขนาดใหญ ที่ไมวาจะเดินไป

ทางไหน ก็ถายรูปไดเกสุดๆ 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค่ํา เมนุบูลโกก ิอาหารข้ึนชื่อของเกาหลี ทํามาจากเนื้อหมูมาหั่นสไลดบางๆ หมักในซอสถั่วเหลือง น้ํามันงา พริกไทย

ดํา กระเทียม หัวหอม ขิง ไวน และนํ้าตาล หมักไวประมาณ   2-4 ชั่วโมง นํามาตมพรอมใสผักนานาชนิด จนไดนํ้าซุปท่ีเขมขน และเพ่ือ

รสชาติท่ีอรอยยิ่งข้ึน คนเกาหลีจะนิยมหอในใบผักกาดหอมหรือใบงา รับประทานคูกับกิมจิ และสาหราย 

 

 

 

 

 

 

 นําทานเขาสูที่พัก Gimpo Marina Bay  หรือเทียบเทา 
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 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานไปยัง วัดพงอึนซา วัดนี้สรางข้ึนในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เปนวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ป 

ต้ังอยูใจกลางเมืองทามกลางยานธุรกิจคังนัม  ตรงขามกับหางดัง Coex Mall เปนจุดชมวิวเมืองหลวงและเปนสถานที่ถายรูปท่ีโรแมนติ

กอีกแหงที่ทานไมควรพลาด 

            
 จากน้ันนําทานสูเมืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งไดถูกขนาน

นามวา“ดิสนียแลนดเกาหลี” ต้ังอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดสัมผัสกับความต่ืนเตนไปกับเคร่ืองเลนมากมายหลากหลายชนิด โดย

ทานสามารถเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ังกับบัตร DAY PASS อาทิเชน รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ทอง

ไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปงยางท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเน้ือหมูมาหมัก

กับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุม แลวจึงนําไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ทานกับเคร่ืองเคียงจําพวกผัก ซุปสาหราย เสิรฟพรอมขาวสวย  

 

 

 

 

 

 จากน้ันไดเวลานําทานสู ศูนยเวชสําอาง แบรนดดังของเกาหลีมากมาย ท่ีไมมีขายตามทองตลาดท่ัวไป จากน้ันเดินทางไปยัง 

พิพิธภัณฑสาหราย (KIM MUSEUM) ทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความเปนมาและความผูกผันท่ีชาว

เกาหลีมีตอสาหราย อีกท้ังยังใหทานไดลองฝกทําขาวหอสาหราย อาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....ท่ีน่ียังมีบริการ

ถายรูปเปนที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเปนชุดประจําชาติของเกาหลีอีกดวย ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพ่ือเก็บ

วันท่ี 3          วัดพงอึนซา  - สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยเวชสําอาง – พิพิธภัณฑสาหราย – โชลทาวเวอร(ไมรวม 

                       ลิฟท) 
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ภาพแหงความประทับใจ นําทานสู โซลทาวเวอร (Seoul Tower) ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของกรุงโซลเลยก็วาได สถานท่ียอดนิยมท่ี

หนุมสาวเกาหลีไมพลาดท่ีจะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนไดดวยตัวเอง  นําทานข้ึนสูจุดชมวิว ใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกับ

ทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนั้นใหทุกทานไดคลองกุญแจคูรักบริเวณดานลางของฐานโซลทาวเวอร ทานสามารถถายรูป

เก็บไวเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค่ํา เมนู ชาบู ชาบู หมอไฟเกาหลี เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพรอมนํ้าจิ้ม โดยนําเน้ือ

หมูมาแลใหบาง แลวนําไปใสในหมอไฟพรอมเห็ดตางๆ และผักนานาชนิด พรอมทั้งใสวุนเสนเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนํา

เนื้อหมูไปแกวงในน้ําซุปรอนๆ ใหสุกพอเหมาะ ก็อรอยไปอีกแบบ 

 

 

 

 

 

 นําทานเขาสูที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา  

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานรับฟงความรูที่ ศูนยสมุนไพร ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เขาชมศูนยโสมเกาหลี ซึ่งถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดี

ท่ีสุด พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพ หรือศูนยฮ็อกเก็ตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ 

ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนไดดวยตัวเอง  นํา

ทานข้ึนสูจุดชมวิว ใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากน้ันใหทุกทานไดคลองกุญแจคูรักบริเวณ

ดานลางของฐานโซลทาวเวอร ทานสามารถถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย ยังมี คลองชองกเยชอน สถานท่ีชื่อดังไมวาใคร

ก็ตองรูจักคลองแหงนี้ ซึ่งเม่ือกอนคลองแหงนี้เต็มไปดวยน้ําเนาเสีย หลังจากนั้นไดมีการฟนฟูคร้ังยิ่งใหญใน ค.ศ. 2002 ปรับสภาพนํ้า

เนาเสียใหกลายเปนน้ําใสกิ๊ง ปรับทัศนียภาพโดยรอบมากมาย ซึ่งปจจุบันเปนสถานท่ี ที่คนเกาหลีนิยมไปพักผอนรวมถึงบางคร้ังยังมี

การแสดงตางๆรวมถึงการจัดเทศกาลตางๆอีกดวย 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ไกตุนโสม ของข้ึนชื่อต้ังแตยุคสมัยราชวงศโชซอนมี ตนตํารับมาจากในวัง เปน

เมนูอาหารเกาหลีท่ีนิยมทานเพ่ือบํารุงกําลังและเสริมสุขภาพ ภายในไกจะยัดไสสมุนไพรตางๆ เชน ขาวเหนียว รากโสม พริกไทย

แดง เกาลัด พุทราจีน เปนตน กินพรอมกับเคร่ืองเคียง 

 

วันที่ 4          ศูนยสมุนไพร – คลองชองกเยชอน – พระราชวังเคียงบก – ดิวต้ีฟรี -ชอปปงเมียงดง        
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 ถึงเวลานําทานเขาสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปตยกรรมความงามของ พระราชวังเคียงบกพระราชวังเคียงบก  ซึ่งเปนพระราชวังไมโบราณเกาแก

ที่สุด สรางข้ึนใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา 600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่น่ังมากกวา 200 หลัง 

       
 และ นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิดท้ังนํ้าหอม เส้ือผา 

เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกาเคร่ืองประดับ ฯลฯ  จากน้ันใหทานอิสระชอปปงยาน เมียงดง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม เปนแหลงแฟชั่น

การแตงกายท่ีทันสมัยของเหลาวัยรุนเกาหลี รวบรวมเอาเส้ือผา แฟชั่นเคร่ืองแตงกาย รองเทา เคร่ืองประดับสวยงามตางๆ 

เคร่ืองสําอางยี่หอดัง ที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนของบานเราดวย 

 

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Loisir Buffet  ใหทานไดอิ่มอรอยกับเมนูบุฟเฟต และเมนูนานาชาติไมอั้น เชน ชูชิ ซาชิมิ พิซ

ซา พาสตา อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกอยางจุใจ พิเศษ!!! บริการเบียรฟรี เสริฟไมอั้น 

 

 

 

 

 

 

 นําทานเขาสูที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา  

 

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วันท่ี 5        ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  - ชอปปงฮงแด – พิพิธภัณฑสัตวน้ําฮันหวา อิลซัน - ซุปเปอรมาเก็ต – กรุงเทพฯ 
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 จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ปจจุบันชาวเกาหลีรุนใหมนิยมมารับประทานเพ่ือลางสารพิษในรางกาย ลาง

ไขมันในเสนเลือดท่ัวท้ังรางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ขับสารตกคางจากอาหาร แอลกอฮอล กาแฟ 

บุหร่ีอัธยาศัย ชอปปงยานฮงแด ยานท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และเปนแหลงคาของสินคาประเภทเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองหนัง 

เคร่ืองนอน รองเทา และอื่นๆ สินคามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไมแพง โดยมีแหลงสําหรับเลือกซื้อสินคาที่สําคัญๆ อิสระ

ใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง    แวะ  

ชอปปงขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว และของฝากของที่ระลึก  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุน

เสน มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 

 นําทานชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ฮันหวา อิลซัน เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการสังเกตเรียนรูโลกใตนํ้า

มากมาย ใหคุณไดใกลชิดกับสัตวหลากหลายชนิด เชน เพนกวิน ฉลามเสือทราย เสือดาว นาก บีเวอร ลีเมอรหางแหวน ทั้งยังมีอุโมงค

ใตนํ้าขนาดใหญถึงสองแหงใหคุณเดินผานและดูบรรดาสัตวทะเลวายนํ้าอยูรอบตัวคุณท่ีชั้นสองและชั้นสาม และอยาพลาดชมการ

แสดงนางเงือก Dream Girls ที่มีจัดแสดงหารอบตอวัน  

 

 

 

 

 

 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง    แวะ  ชอปปงขนมพ้ืนเมือง

เกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ไดเวลานํา

ทานออกเดินทางสูสนามบิน 

 ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน_____ 

 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการรวม 

• คาต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เสนทาง กรุงเทพ – กิมแฮ - กรุงเทพ ตามท่ีระบุในรายการ 

• คาภาษีสนามบินทุกแหง กรุงเทพ-อินชอน 

• คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท 

• สัมภาระนํ้าหนัก KE นํ้าหนักรวมไมเกิน 23 กิโลกรัมและ TG ไมเกิน 30 กิโลกรัม ตอใบ/ทาน 

• คาทิป 20,000 วอน สําาหรับ มัคคุเทศก และคนขับ 

คาใชจายในตางประเทศ ประกอบดวย 

• คาท่ีพักในโรงแรมท่ีไดเลือกสรรแลว ตลอดการเดินทาง 

• คาอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 

• คารถโคชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

• คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

• หัวหนาทัวรท่ีมีประสบการณ คอยดูแลอําานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 

• คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

• คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ 

• คานํ้าหนักกระเปาเกิน 

กําหนดวันเดินทาง 
อัตราคาบริการ **ออกเดินทางขั้นตํ่า 15  ทาน** 

ราคาผูใหญ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว(เพ่ิม) 

02 - 06 มีนาคม 27,900 26,900 25,900 3,500 

19 - 23 มีนาคม 27,900 26,900 25,900 3,500 

27 – 31 มีนาคม 27,900 26,900 25,900 3,500 

03 – 07 เมษายน 28,900 27,900 26,900 3,500 

11 - 15 เมษายน 34,900 33,900 32,900 4,500 

12 - 16 เมษายน 34,900 33,900 32,900 4,500 

24 – 28 เมษายน 28,900 27,900 26,900 3,500 

01 – 05 พฤษภาคม 28,900 27,900 26,900 3,500 

15 – 19 พฤษภาคม 27,900 26,900 25,900 3,500 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 27,900 26,900 25,900 3,500 

รายละเอียดราคา 

เงื่อนไขการจอง 
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• คาทิป และคาบริการในการเคล่ือนยายสัมภาระ และกระเปาเดินทาง ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

ในกรณีท่ีทานตองการใบกําากับภาษี 

• คาวีซาสําาหรับพาสปอรตตางดาว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอรต, ใบประจาําตัวคนตางดาว, ใบสําาคัญถิ่นท่ี

อยู, สําาเนาทะเบียนบาน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถายสีหรือขาวดําา2 น้ิว ทานละ 2 รูป) 

ระเบียบการสําารองที่นั่ง 

ระเบียบการสําารองที่นั่ง และเงื่อนไข 

ชื่อบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮาส เลขท่ี  860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย 

ธนาคารกรุงไทย          สาขา อาคารซิลลิค เฮาส เลขท่ี  968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ  เลขท่ี  020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย 

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาอโศกทาวเวอร    เลขท่ี  234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย 

กรณีชําระดวยบัตรเครดติ มีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรูด 

หมายเหต ุ ทานที่ตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะน้ันทางบริษัท 

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 

สําารองที่นัง่ลวงหนาอยางนอย 30 วัน พรอมเอกสารดังนี ้

1. สําาเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง 

2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวซีา (ในกรณีท่ีถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมัดจําทานละ 10,000.- บาท เงินสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระกอนการเดินทางอยางนอย 15 - 20 วัน 

4. การยกเลิก 

กรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจาย

สวนท่ีทานชําาระไวตามระยะเวลา และจําานวนดังน้ี 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเล่ือนวันเดินทาง ตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน 

 ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน กอนการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําาท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน กอนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวร 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน กอนการเดินทาง บริษัท 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมด 

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บปวย หรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางในชวงเวลาท่ีจองได การ
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ยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทางจะตองแสดง ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย ท้ังน้ี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเปนกรณีไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน 

คาธรรมเนียมการวางมัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน และคาใชจายอื่นๆ ถาม ี

6. คณะท่ีเดินทางชวงวันหยุดตอเน่ือง หรือชวงเทศกาล บริษัทฯ ไดมีการการันตีมัดจํา หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกับสาย

การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ 

เทศกาล ดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 

7. กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

เอกสารใชประกอบในการเดินทาง 

• หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน (กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง

เลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง) 

สําหรับทานที่ไมเคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

1. หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมตนการทํางาน) 

2. กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อของทานพรอมเซน็รับรองสําเนาให

ถูกตอง 

3. ใบเปล่ียนชื่อ (ถามี) 

4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปจจุบัน 

5. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนเปนภาษาอังกฤษ 

ในกรณีที่เด็กอายุไมเกิน 18 ป ไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา  

ตองจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง 

2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอนหลัง 6 เดือน จนถึงปจจุบัน 

3. สําเนาสูติบัตร 

*การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทาน ทีท่างบริษทัจะได

แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

หมายเหต ุ

• จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า20 ทาน ข้ึนไป 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง สายการบิน, เท่ียวบิน, ราคา, รายการทัวร และรานอาหาร ตามความ

เหมาะสม (ขนาดกรุป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ท้ังน้ีทางบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ผลประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับเปนหลัก 

• หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว

เทาน้ัน 

• กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเขาประเทศเกาหลีใต บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึงคาทัวรท้ังหมด 

• ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

จลาจล หรือ กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก

ไทย และตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

• ทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน และไมสามารถเรียกคืนเงินได หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 

อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เปนตน 

• ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

• ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเล่ือนวัน หรือคืนเงินได 

• เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

• ภาพท่ีใชในโปรแกรมเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
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