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สนุกสนานกับการป่ัน Rail Bikeชมความงามทกุฤด ู

สัมผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที ่เกาะนาม ิ

พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทาวเวอร ์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา 

บนิหรู..... สายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต  ้สายการบนิโคเรยีนแอร ์KE 

เมนูพเิศษ....บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี!!! 

ก าหนดวนัเดนิทาง : ม.ิย. 60: 29 มิ.ย.-03ก.ค.60 

ก.ค. 60: 13-17/20-24 ก.ค.60 

ส.ค. 60: 17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย.60 

ก.ย. 60: 07-11/14-18/21-25 ก.ย.60 

19,900.- 

ส.ค. 60: 10-14 ส.ค.60 (วันหยดุวันแม่แหง่ชาต)ิ 20,900.- 
ต.ค. 60: 26-30 ต.ค.60 25,900.- 
ต.ค. 60: 19-23 ต.ค.60 (วันหยดุวันปิยะมหาราช) 27,900.- 
 

 
 

เกาหล ีFunny Rail Bike 
5 วนั 3 คนื (KE) 

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
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  โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอินชอน  

2 
อินชอน -  เกาะนามิ - ป่ัน Rail Bike - โรงถา่ยละคร MBC 

Dramia 
X O O 

 Ritz Suwon Hotel  

หรือเทยีบเทา่เมืองซู
วอน 

3 
โรงเรียนกมิจ+ิสวนชดุฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- ช ้

อปป้ิงถนนฮงแด 
O O O 

 BENIKEA SEOUL 

หรือเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- 

DUTY FREE – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง 
O O X 

 BENIKEA SEOUL 

หรือเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร์- น ้ามันสนเ็็มแดง - พลอยอะเมทสิ  - 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ 
O O X  

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  - สนามบนิอนิชอน 

20.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสาร็าออกชั้น 4  ประตู 7 
เคานเ์ตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ป็องสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ที่็ องบรษัิท 
และหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

22.40 น. 

 

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

 

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

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลา
ทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกา็องท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเ็า้เมืองและ
ศุลกากรแลว้   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Jincheon ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง  

 

เชา้  น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่
ถ่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชีย 
เกาะนามนิีม้รูีปร่างคลา้ยใบไม ้ท ีล่อยอยู่ทางตอนเหนอื็องแม่น ้าฮัน ท่านสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเท ีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสุสานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาให ้
ท่านไดเ้ก็บโลเคช่ันประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลือกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ
ซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรอื จะเลอืก็ีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจน
ไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบี”้ ไก่

บาบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่็องเมอืงชุนชอน โดยน าไก่บาบคีวิ ตอ้ก 
(็า้วเหนยีวป้ันเกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 
วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน า็า้ว
สวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบ ีเพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทัก
คาลบบีกคมึ หรอื็า้วผัดพรกิไก่ท ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

 
ไกบ่าบคีวิผดั
ซอสเกาหลี 

 
 

บา่ย จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มี  
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จักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการป่ันจักรยานบนราง
รถไฟ โดยมจัีกรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไปตามรางรถไฟ ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาตอิันสดใส น าท่านสู่ โรงถา่ยละคร MBC Dramia หรือ ยง
อินแดจงักมึพารค์ (Yongin Daejanggeum Park) ตั ้งอยู่ในเ็ตชออนิ  จัง
หวัดคย็องก ี เป็นฉากกึง่ถาวรกลางแจง้ ส าหรับถ่ายท าละครหรอืภาพยนตร ์มลีะคร
แนวประวัตศิาสตรเ์กาหลจี านวนมากถ่ายท าทีน่ ี ่เช่น จูมง มหาบุรุษกูบั้ลลังก ์ลซีาน 
จอมบัลลังกพ์ลกิแผ่นดนิ ทงอี จอมนางคู่บัลลังก ์เป็นตน้ เก ิด็ึน้จากความร่วมมือ
ระหว่างเอ็มบซีกีับเมอืงยงอนิทีต่กลงกันสรา้งฉากกลางแจง้เพื่อใชใ้นการถ่ายท า
ละคร เริม่ก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กท่องเท ี่ยวเ็า้ชม
ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)[1] มพีื้นท ี่็ นาด 2,500,000 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ยอาคารต่าง ๆ ท ีจ่ าลองมาจากยุคสามราชอาณาจักรเกาหล ียุคราชวงศ์
โครยอ และยุคราชวงศโ์ชซ็อน  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหาร

พื้นเมอืง็องคาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ็องญีปุ่่น โดยน าเครือ่ง
เคยีงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูท ีจั่ดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จึง
น าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้ม็า้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สุกีห้มอ้ไฟ 
 
 
 
 

 ทีพ่กั  Ritz Suwon Hotel  หรอืเทยีบเทา่เมอืงซูวอน  

วนัที่สาม โรงเรยีนกมิจ+ิสวนชุดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ช้อปป้ิงถนนฮงแด 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ โรงเรยีนกิมจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ด ้
นาน และเป็นอาหารที่็ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุกมือ้ ปัจจุบันนีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลาย
ทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน้ๆ ดว้ยทุกครัง้ไป 
และกมิจนิียั้งมมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิ
กมิจฝีิมอื็องตัวท่านเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและ็ัน้ตอนการเตรยีมวัตถุดบิ
ใหท้่านทุก็ั้นตอน และสามารถน ากลับมาเป็น็องฝากได ้พเิศษ...ให ้ทา่นได้
ทดลองสวมชุดฮ ันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ    

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นด้วย “คาลบี”้หมูย่าง

เกาหล ีเป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลที ี่เลือ่งชื่อและรูจั้กกันดีทั่วโลก มีรสชาติออก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ ิดกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิ้มเตา้เจียวและเครื่องเคยีงที่ชอบหรือ็า้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บริการ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

หมูยา่งเกาหลี 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูก็นานนามว่าดสินยี์แลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ที่สุด็องประเทศ  โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้็อง 
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเ็า ใหท้่านไดอ้สิระเท ีย่วชมท่องไปกับโลก็องสัตวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก็องโลก ที่นีท่่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุ็ ชมความน่ารัก็องหมที ี่สามารถสื่อสารกับคน็ับรถไดเ้ป็น
อย่างด ีหรอืเ็า้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดูกาล อกีทั ้งยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทิเช่น สเปซทัวร ์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสัีนเต็มสวน (ทัง้นี้
็ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็น
สวนดอกลลิลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเ็า้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้็องทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีง
ดง  แหล่งรวม วัยรุ่น ย่ านสยามสแควร์ โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งเป็นแหล่งรวม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย “บุฟเฟ่ตบ์าบคีิวสไตล์

เกาหลี 
บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิ
สไตล์เกาหลี 

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัที่สี ่ พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- DUTY FREE – 

COSMETIC SHOP – ตลาดเมยีงดง 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง พระราชวังเก่าแก่ท ีสุ่ด็องราชวงศ์โชซอน 
สรา้ง็ึน้ในปี ค.ศ.1394 โด ยใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็น
ทั ้งท ีประทับและฐานอ านาจ็องพระเจา้แทโจ และต่อเนือ่งมาถ ึงกษัตริย์ใน
ราชวงศโ์ชซอล พระที่น่ังคึนชองจอน ถูกสรา้ง็ึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลี็ องญีปุ่่นได ้สรา้งอาคารรัฐสภา็นาดยักษ์็ึน้ค่ัน เพื่อตอ้งการ
แสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ ราษฎร อาคาร
หลังนี้ไดถู้กรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเ็ต
พระราชวัง ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูก
สรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้าท ี่เต็มไปดว้ยฝูงหงส์ สรา้ง็ึ้นเพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทานพระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ด็องเกาหล ีประกอบดว้ยหมู่
อาคารต่างๆ อาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ 
น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คุีณภาพดที ีสุ่ด ชมวงจรชวีติ็องโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่ม ี
คุณภาพดที ี่ท ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื   จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามู็องเกาหล ีท ีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร

ชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชือ่็องเมอืงหลวง เชื่อกันว่าบ ารุงและ
เสรมิสุ็ภาพ เสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไก่จะมี็ า้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้็นมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า
และเกลอื 

ไกตุ๋่นโสม
เกาหลี 

บา่ย จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free  จากนั้นน าท่านชม 
COSMETIC SHOP ศูนย์รวม เครื่องส าอางชื่อดัง็องเกาหลี เช่น Rojukiss, 
Missha เป็นตน้ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่าน
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สยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค ่า   อิสระอาหารคี ่าเพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอิสระอธัยาศยั    

 จากนัน้ท่านชอ้ปป้ิง ถนนฮงแด ย่านวัยรุ่นชือ่ดังท ี่อยู่หนา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้
ท ีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุ่นทันสมัยในราคาทีย่่อมเยาว ์  

 

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัที่หา้ โซลทาวเวอร-์ น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส  - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - 

กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งท ี่สุดในโลกมคีวามสูงถ ึง 

480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนยีภาพ็องกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเ็าพูกักซัน และถา้หัน
ไปยังทศิตรง็า้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง ***ราคาไม่รวมค่า็ึน้ลฟิท ์***   
จากนั้นน าท่านชม น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเ็็มแดงบรสุิทธิ ์
100% ซึง่สรรพคุณ็องน ้ามันสนเ็็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ช่วย
ละลายคลอเรสเตอรอล และไ็มันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด 
ช่วย็ับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบ็องเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ 
ช่วยลา้งสารพิษหรอืดที็อกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิ่มการไหลเวยีน็องเลอืดไดส้ะดวก
็ึน้ ช่วยเพิ่มภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลด
อัตราเสีย่งในการเกิดโรคมะเร็ง จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ 
พลอยสมี่วง ท ีม่ชีือ่เสยีง็องประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้
ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิ็ึน้กับชวีติ   

 

กลางวนั บริการอ าหารกลางวีน  ณ ภตัตาคาร   บริการท่านด้วย  “จิมด ัก” 

ไก่อบซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพื้นเมอืงดัง้เดมิ็องเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิม 

อย่างแพร่หลายและรสชาติ็ องจมิดักก็เป็นทีถู่กปากถูกลิน้คนไทยเป็นอย่างยิ่ง.  

ไกพ่ะโล้ผดัวุน้

เส้น 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอ ินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่ 
กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็น็องฝาก เช่น กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ็นม็บ
เคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและ็องทีร่ะลกึต่างๆ  

 

17.40 น. น าท่านเหริฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอร ์เท ีย่วบนิที ่KE651 
หรอื KE659 (19.15-23.25) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พ รอ้มความ
ประทับใจ  

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมายเหตุ **  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน  ท ัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ให ้ทราบ

ล่วงหนา้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกิดจาก ความข ัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเห ตุหนึ่งเหตุใดจนท าให ้ไม่ส ามารถด าเนินการตาม

หมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจึงออกเดนิทาง ในกรณีที่มจี านวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไมม่ีหวัหนา้ทวัรไ์ทย    อ ัตราคา่บรกิารนี ้

ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

29 มิ.ย.-03 ก.ค. 60 19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

13-17/20-24 ก.ค. 60 19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย. 60 19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

07-11/14-18/21-25 ก.ย. 60 19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

10-14 ส.ค. 60 (วนัหยุดวนัแมแ่ห่งชาต)ิ 20,900 20,900 19,900 28,900 6,900 

26-30 ต.ค.60 25,900 25,900 24,900 23,900 6,900 

19-23 ต.ค.60 (วนัหยุดวนัปิยะมหาราช) 27,900 27,900 26,900 25,900 7,900 

 

ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ  9,900  บาท / ท่าน 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

**ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเตมิ ในกรณที ีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่ม** 

2. ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. อัตรานีร้วมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

4. ค่าเ็า้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง  

6. ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไ็ตามกรมธรรม)์ 

7. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 23 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนัก็องกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซ่ีาเ็า้ประเทศเกาหล ี ในกรณที ีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซ่ีาเ็า้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เ็า้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ค่าทปิไกดแ์ละคน็ับรถ ประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทรปิ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ICN-KE008                                            หนา้ 7 จาก 9  
                                                                                                                 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  ICN-KE008 FUNNY RAIL 5D2N OCT17-KE-W07 

 

  

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเ็า้เมอืง็องประเทศเกาหลจีะพิจารณาใหเ้ฉพาะนักท่องเท ีย่ว

ท ีม่าท่องเท ีย่วโดยสุจรติเท่านัน้ท ีผ่่านเ็า้เมอืงได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ า็องนักท่องเท ีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเท ีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคารด์) หากมบัีตร

เครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักทอ่งเท ีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแต่งกายสุ็ภาพและแลดูเป็นนักท่องเท ีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไ็และ็อ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ็อสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วันเก็บค่าใชจ่้าย 80% ็องราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ็องราคาทัวร ์

5. ยกเลิกการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเ็า้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทาง็องท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจ็อคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลีใต ้ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

8.  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   
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        พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้็ได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุม็องทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิ็ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเ็า้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียง็อ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูง็ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่ว็อ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯ็นส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทน็องบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ็องบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

็อสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเ็า้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเ็า้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิท็องสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12.  เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไ็และ็อ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภท็องทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯ็อสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาว็องประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่าน็ึน้อยู่กับ็อ้จ ากัด็องหอ้งพักและการวางรูปแบบ็อง

หอ้งพัก็องแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัว็องท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
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ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสุดทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื้อไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้อท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ื้อแต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 

 


