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20.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หั วหนา้ทัวรแ์นะน าการ

เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร ก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
23.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG658 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ีส่ามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาด
เพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด 
ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล ซึง่การขา้มไป

เกาะนามนัิน้ตอ้งน่ังเรอืเฟอรีข่า้มไป โดยใชเ้วลาสัน้ๆ เพยีงแค ่5 นาท ีทา่นก็จะไดส้มัผัสความสวยงามของเกาะนาม ิซึง่
ความน่าสนใจของเกาะนามอิยูต่รงทีธ่รรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีม่อียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่
ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนน

ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” เมือ่ผ่านพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไป อโุมงคต์น้แปะก๊วยจะถกูยอ้ม
ไปดว้ยสเีหลืองอร่าม เรยีงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด นับเป็น
สญัลักษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรปูเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไปกวา่นัน้ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีตน้ไม ้

บนเกาะก็จะเริม่มีสสีันสวยงามสรา้งบรรยากาศที่โรแมนตกิมาก ชว่งเวลาที่เหมาะสมแก่การมาเที่ยวเกาะนามจิะอยู่
ในชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปกคลุมก็จะอยู่ในชว่ง
เดอืนธันวาคม-มกราคม  

 

วนัแรก              กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู)ิ 
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เกาะนามโิด่งดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า คู่รักมายมากมักไม่พลาดที่จะมา
ถ่ายรูปกับจุดไฮไลทบ์นเกาะสดุโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคู่พระ-นางจากซรีีย่เ์รือ่งดงั 

ใกลก้ันนัน้จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานงึเตาถา่นแบบโบราณ  
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 พเิศษสุด !!! สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมไ่มเ่หมอืนใคร การขา้มเกาะนามจิะไม่เหมอืนเดมิอกีตอ่ไป 
เอาใจคนชืน่ชอบความทา้ทายเป็นพเิศษกับ Nami Skyline ZipWire ครัง้นึงในชวีติตอ้งลองการน่ังซปิไลน์ขา้ม
ทะเลสาปชองเพยีง พาท่านขึน้ไปสดูโอโซนบนความสงู 80 เมตร รวบรวมความกลา้แลว้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับววิ
ธรรมชาติ 360 องศา สัมผัสอะดรีนาลีนที่หลั่งไปทั่วร่างขณะโหนสลงิเหนือผืนน ้ าดา้นล่างภายในเวลาชั่วอิดใจ 

ประทับใจไปกับววิของทอ้งฟ้าสดใส เทอืกเขา และธรรมชาตอิันสวยงามใตเ้ทา้คุณ **หมายเหต ุกจิกรรมนี ้ส าหรบั
ลูกคา้ทีส่นใจเทา่น ัน้ อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเลน่ ZipWire** 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู ทคัคาลบ ีอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน เนือ้ไก่ทีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้พอค า 

คลุกเคลา้ดว้ยเครือ่งปรุงและหมกัไวจ้นไดท้ี ่เมือ่รบัประทานจะน ามาผดับนกระทะ พรอ้มดว้ยขา้วสวย หรอื
เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบหนานุม่ของเกาหลมีาผดัใหเ้ขา้กนั และสุดทา้ยเอาขา้วมาผดัทานเป็นขา้วผดัไดอ้กีดว้ย 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กันลงตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 
 

ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ
บนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

ยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และ
ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
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พเิศษ!!! ทางเลอืกใหมส่ าหรับทา่นทีไ่มช่อบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเลน่ไดเ้ลย 

โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะไดรั้บตั๋ว Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหน้ ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตดิตัง้ 
ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนัน้ก็

ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ท่านสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สัตวท์ี่ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 
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จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเท ิน้น า้สะเท ิน้บก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กับการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของมวลหมู่พฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ี่
ก าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ู(Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ป
ตามฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึ
ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นที่



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

ระลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น

สวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลาก
สสีนั ยงัไม่หมดแคน่ ัน้ ในช่วงเดอืนนีจ้ะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายน า้ (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้ว่ง 
ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี 

(Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีหร่อบสวนสนุก และมเีจา้หนา้ทีแ่ต่งตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทีย่ว
ดว้ย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับ
เทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิ

ใหก้ับเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวัิล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป
พรอ้มๆกัน ชว่งหัวค ่าเป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ชน่กัน อยา่เพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ

อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้  

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            พระราชวงัเคยีงบกกุง+ชุดฮนับก - ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร ์- พลอยอเมทสิ  
                         หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล 

ค าวา่ "เคยีงบกกงุ" ในภาษาเกาหล ีแปลวา่ พระราชวังแหง่พรทีส่อ่งสวา่ง ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพกูัก
ซาน ท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอยา่งมาก จงึถกูเรยีกว่าเป็น ‘พระราชวังทศิเหนือ’ เนื่องจากอยูค่อ่นไปทางเหนือ เมือ่

เทียบกับพระราชวังอื่นๆ ไดแ้ก่ พระราชวังชางด็อกกุง (พระราชวังทิศตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุยกุง 
(พระราชวังทศิตะวันตก) มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบรรดาพระราชวังโบราณทัง้หมด 5 แห่งทีย่ังคงรักษาไว ้เรยีกไดว้่าเป็น 

The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้ซึง่เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะ
มาเยอืน พเิศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮนับกเดนิชม และถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวงั เพือ่เก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ า
ดีๆ  ส าหรบัทรปิเกาหลขีองทกุทา่น **อตัราคา่บรกิารนี ้รวมคา่เชา่ชุดฮนับกแลว้ ** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง

แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นน าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู บบิมิบบั หรอืขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัต่างๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 
เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 

จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรงุโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ช่วง
กลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

มองเห็นววิทั่วทัง้กรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่

ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรงุโซลทีนั่กท่องเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล ** อตัรา
คา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่กุญแจ และคา่ขึน้ลฟิท ์**  

 

 
 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งอ่อนเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู

และสรอ้ยขอ้มอื 
 

จากนั้นน าท่านไป หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโซล มกีลิน่อายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ีอ่าจจะใหมส่ าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุที่
ซอ่นตัวอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น

น่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรปูสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้ือ่รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึ่งเกาหล)ี ชือ่รา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน 

ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และ

สมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่               ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ดวิตีฟ้ร ี- ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 
พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนูจมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี 
 
จากนั้นน าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนม

ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรอือะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
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ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้              สนามบนินานาชาตอินิชอน - กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม)ิ 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
09.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG659 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
13.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (THAI AIRWAYS) 
เกาหล ีเลสโก...ฮติแรงแซงทางโคง้ โซล 3 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม – มถิุนายน 2562 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
2 ขวบ 

พกั 

เดีย่ว 
เพ ิม่ 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 (วนัแรงงาน) 20,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 (วนัแรงงาน) 20,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 
 
 

 
 
 

 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  
ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป
เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที่มกีารขอดูงาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพื่อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื
น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลัก 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี

การบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
5. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

ฃฃฃฃ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสันนในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขันนตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนีน  

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนั้นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก
กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่ตรวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รปู  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทั ้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 
 กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสัตว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 


