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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

19.00 – 22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบิน 
เจจู แอร์ (7C) // อีสตาร์ เจท็ (ZE) // จิน แอร์ (LJ) // ที’เวย ์(TW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน 

* ทางบริษทั จะเป็นผูร้ะบุสายการบินในการออกเดินทาง 
** กระเป๋าเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไม่เกิน 15-20 กิโลกรัม ตามสายการบินก าหนด 
*** สายการบินตน้ทุรต ่า (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเคร่ือง 

 

22.25 – 01.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน ______________ เท่ียวบินท่ี ________ 
05.40 – 09.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเขา้ชม อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดข้ึนช่วงปีเดียวกบัการเปิดท่าเรืออินชอน เม่ือปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็น

พ้ืนท่ีพิเศษใหก้บัชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศฉิ์ง(Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆท่ีมาจากเมือง
จีน แต่ในปัจจุบนัร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแมว้า่คนรุ่นปัจจุบนัในไชน่าทาวน์แห่งน้ีจะเป็นรุ่นท่ี 2 หรือ 3 แลว้ 
แต่ก็ยงัเป็นย่านท่ีมีร้านอาหารท่ีมีกล่ินอายความเป็นจีนอยู่มากท่ีสุด แลว้ย่านน้ียงัเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวใน
เกาหลีดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหล ีอาหารเล่ืองช่ือแห่งเมืองซุนซอน 
น าไก่บาร์บีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆ ผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี น าผกักาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารา
ดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกนั             

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดบัประดา และวาดสีสัน
ให้หมู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น  หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงั
หลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7, หนูนอ้ยหมวกแดง, ปี เตอร์
แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งน้ีเพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคกัใหก้บัหมู่บา้น เพราะ
ในอดีตผูค้นยา้ยออกจากเมืองน้ีไปท างานในเมืองใหญ่กนัมากจนหมู่บา้นเงียบเหงาลงไป 

 วนัที ่1    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                                                                                 (- / - / -)                                                                                                

วนัที ่2    สนามบินอนิชอน – อนิชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนาม ิ                                  (- / L / D)                                                                                                
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงชุนชอน น าท่านสู่ ท่าเรือ
เฟอร์ร่ีข้ามฟาก เพ่ือขา้มไปยงั เกาะนาม ิสถานท่ีโรแมน
ติคอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่ รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว 
เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี Winter 
Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถ
เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านดงตน้สน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม.้..ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านกลบัฝ่ัง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงซูวอน เมืองส าคญัอีกเมืองหน่ึงในเคียงคีโด ซ่ึงอยูใ่นเสน้ทางรถใตดิ้น เช่ือมถึงกรุงโซล
โดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งลอ้มรอบบริเวณเมืองซูวอน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่
สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

  พกัท่ี  SUWON PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  (SUWON) 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  
จากนั้น น าเดินทางสู่ วดัวาวจูองซา ตั้งอยูท่ี่เมือง ยงอิน จงัหวดั เคียงคิโด สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1970 โดยนกับวชแฮต๊อก เป็น 
วดันิกายหินยาน เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูก่ลางภูเขา ท าใหไ้ดเ้ห็นวิวธรรมชาติท่ีลอ้มรอบไดอ้ย่างสวยงาม เม่ือเขา้ไปยงัไม่
ทนัถึงตวัวดักจ็ะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมส้ลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของวดัน้ี เศียร
พระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนล าตวัของ
พระพุทธรูป แต่ความจริงแลว้มีแค่เศียรพระเท่านั้นท่ีท ามาจากไม ้ โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีไดรั้บการบนัทึกลง กิน
เนสบุ๊ค ใหเ้ป็น “รูปสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
จากนนั้น น าท่านเรียนรู้การท ากิมจิ เคร่ืองเคียงคู่คนเกาหลีมาชา้นาน ณ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรู้
วฒันธรรมการท ากิมจิ เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ  ... พร้อมทั้งสวม ชุดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก (กรุณาเตรียมกลอ้งของท่านไปเอง) และท่านยงัสามารถน ากิมจิ ฝีมือของท่านกลบัไปเป็นของฝาก
ไดอี้กดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมยูา่งเกาหลี  ตน้ต ารับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมยู่างท่ี
ผ่านการหมกัจนไดท่ี้ น ามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกก าลงัดี แลว้ตดัช้ินพอค า ทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใ้บ
ผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเม่ียงค า แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเมด็โตสีเขียวสด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ 

วนัที ่3     วดัวาวูจองซา – โรงเรียนสอนท ากมิจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – 
COSMETIC OUTLET – ตลาดทงแดมุน                                                                              (B / L / D)                                                                                                
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บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ซ่ึงถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย ์แลนดเ์กาหลี โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ท่านจะได้
นัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลก และ สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึ้ง
ก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็น สวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - 
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ 

จากนั้นน าท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขานมัซาน ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูง
ถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล พร้อมชมทศันียภาพของกรุงโซล และชานเมือง
แบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคลอ้งกุญแจคู่รัก ตามความเช่ือกไ็ด ้(ไม่รวมค่าข้ึน
ลิฟท)์ 

 น าท่านชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ  กลบัไปฝาก
เป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ครีมน ้าแตก ซ่ึงราคาถกูกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน  ท่ีตลาดน้ีเราสามารถซ้ือขา้วของ และต่อราคาไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพราะมีร้านคา้
ต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคา้ท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดน้ี 
คือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนงั ชุดสุภาพสตรีและเดก็ เคร่ืองนอน เคร่ืองใชใ้นบา้น รองเทา้ เคร่ืองกีฬา ฯลฯ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกกิ  หรือเน้ือหมูสดหมกักบัซอสและเคร่ืองเทศจนไดท่ี้แลว้น ามาใส่บน
กระทะผดักบั กะหล ่าปลีสดและวุน้เส้นของเกาหลีมีน ้าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเลก็นอ้ย พร้อมกบัเสิร์ฟขา้วสวยและ
เคร่ืองเคียงต่างๆ  
 พกัท่ี GALAXY OR BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั3 ดาว  (SEOUL) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)                        
จากนั้น น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร RED PINE ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั 
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้น น าท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถกูน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็น
เวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อย
อาหาร และปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลงั สรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกนัมะเร็ง    

วนัที ่4        ศูนย์น า้มนัสน – ศูนย์โสม – พระราชวงัถ็อกซูกงุ – ดิวตร้ีฟรี – หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก          
เมยีงดง                                                                                                                                   (B / L / D)                                                                                                
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จากนั้นพาท่านเขา้ชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหา้พระราชวงั
ของราชวงศโ์ชซอน พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเจา้ชายวอลซาน 
ซ่ึงเป็นพ่ีชายของกษตัริยซ์องจอง ในยคุของกษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริย์
องคก่์อนสุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ทรงประทบัท่ีพระราชวงัน้ี แมแ้ต่
ภายหลงัจากท่ีทรงถกูบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 
พระองคท์รงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 
กษตัริยซุ์นจองซ่ึงเป็นโอรส และเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยไดพ้ระราชทานช่ือพระราชวงัน้ีซ่ึงเรียกในปัจจุบนัวา่ ถอ็กซูกุง 
ซ่ึงแปลวา่ พระราชวงัแห่งอายยุืนยาวและมัน่คง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ เสิร์ฟในหมอ้ดินท่ามกลางน ้ าซุปท่ี
ก าลงัเดือดพล่าน คดัเลือกไก่ขนาดก าลงัเหมาะสม 

 บ่าย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แวน่ตา, กระเป๋า,
เคร่ืองส าอาง, กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่ง
เตม็ท่ี จากนั้นเชิญท่านอิสระชม  หมู่บา้นโบราณบุคชอนฮนัอก ซ่ึงในอดีตเป็นหมู่บา้นท่ี
มีช่ือเสียงโด่งดงัมาก ๆ เพราะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าบรรดาขนุนางระดบัสูง ปัจจุบนั

สองขา้งทางคุณจะไดส้มัผสักล่ินอายบรรยากาศบา้นเกาหลีโบราณท่ียงัคงอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มและบา้นเรือนไวเ้กือบจะสมบูรณ์   

 จากนั้นพาทุกท่านมาเดินชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ
สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไร 
กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ 
เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือซ่ึงราคาถกูกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู บิบมับบั หรือ ขา้วย  าเกาหลี โดยอาหารชนิดน้ีจะเสิร์ฟมาเป็นชามขา้วสวยร้อน 
โรยหนา้ดว้ยผกัท่ีผดัและปรุงรสแลว้ และ น ้าพริกนอกจากน้ียงันิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเน้ือสัตวท่ี์หัน่บาง 
ๆ เช่นกนั จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ใหเ้ขา้กนัดีก่อนรับประทาน    

              พกัท่ี GALAXY OR BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั3 ดาว   (SEOUL) 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี) 

วนัที ่5        ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พลอยอเมทิส –  TRICK EYE MUSEUM+ICE  MUSEUM          
                   ย่านฮงอกิ - ซุปเปอร์มาเกต็ – กรุงเทพ  (B / L / - )                                                                                                                                                                                                                                           
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จากนั้นน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ เมลด็ของ
พนัธ์ุฮ็อกเกน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูก
ท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร   และยา  

 จากนั้น น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน ์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อย
ขอ้มือ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ TRICK EYE MUSEUM  พิพิธภณัฑศิ์ลปะ 3 มิติ 
ตน้ฉบบัของเกาหลี สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลี และนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางมาเกบ็รูปภาพ พร้อมโพสตท่์าเก๋ๆ กบัฉาก 3 มิติ ท าใหก้ารเดิน
ชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบ่ือ และเขา้ใจยากอีกต่อไป  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ICE MUSEUM เมืองน ้ าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกั
น ้ าแข็งกว่า 50 ช้ิน รวมอยู่ในท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่
จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์น ้าแขง็ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณ
ไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไม่รู้สึกเบ่ืออาทิ สมัผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวิน
ขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้าแขง็เอสกิโม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู จิมดกั เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญ่น้ีประกอบดว้ย
ไก่ช้ินโต วุน้เส้นเกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ท าจากมนัฝร่ังท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบัซอส
สูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้ และไก่ใหเ้ป็นช้ินเลก็พอดีค า รับรองตอ้งติดใจ 

บ่าย จากนั้น อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี ยา่นฮงอิก ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงขา้มของย่าน
น้ีเป็นมหาวิทยาลยัฮงอิก น าท่านแวะ ซุปเปอร์มาเกต็ ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้ง
หนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชชาติอินชอน 
 
17.25 – 20.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เท่ียวบินท่ี ___________ 
21.25 – 01.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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- 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มรีาคาตัว๋เดก็ **     จ านวนผู้เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯ  จดัเฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั 
แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิ และทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏว่าทา่นไมร่ว่มทวัรใ์น
บางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซ้ือทวัร ์ จะตอ้งแจง้ความ
ประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม)  
2. ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่นเขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้
ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ ๆ เรยีกเกบ็ ทางผูจ้ดั และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของตัว๋เครื่องบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
3. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกเขา้
ไปสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทาง
บรษิทัทวัรฯ์ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบรษิัทจะจดัเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ , 
มงัสวริตั,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนิดอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบทนัทตีัง้แต่จองทวัร์ 
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ก าหนดการเดินทาง 
พฤษภาคม –กนัยายน 2561 

ราคาค่าทวัร์ ท่านละ พกัเดี่ยวเพิม่ 

16-20 พฤษภาคม 2561  15,900.-  5,000.- 
17-21 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
18-22 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
19-23 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
20-24 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
21-25 พฤษภาคม 2561 15,900.- 6,000.- 
22-26 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
23-27 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
25-29 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,000.- 
26-30 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,000.- 
27-31 พฤษภาคม 2561 17,900.- 5,000.- 
2- 6 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
6-10 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
7-11 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
8-12 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
13-17 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
14-18 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
15-19 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
20-24 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
21-25 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
22-26 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
23-27 มิถนุายน 2561 15,900.- 5,000.- 
27 มิถนุายน – 1 กรกฏาคม 2561 15,900.- 5,000.- 
06 – 10 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
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07 – 11 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
12 – 16 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
13 – 17 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
14 – 18 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
19 – 23 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
20 – 24 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
21 – 25 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
26 – 30 กรกฏาคม 2561 รอราคา 
02 – 06 สิงหาคม 2561 รอราคา 
03 – 07 สิงหาคม 2561 รอราคา 
04 – 08 สิงหาคม 2561 รอราคา 
05 – 09 สิงหาคม 2561 รอราคา 
09 – 13 สิงหาคม 2561 รอราคา 
10 – 14 สิงหาคม 2561 รอราคา 
11 – 15 สิงหาคม 2561 รอราคา 
17 – 21 สิงหาคม 2561 รอราคา 
18 – 22 สิงหาคม 2561 รอราคา 
19 – 23 สิงหาคม 2561 รอราคา 
24 – 28 สิงหาคม 2561 รอราคา 
25 – 29 สิงหาคม 2561 รอราคา 
26 – 30 สิงหาคม 2561 รอราคา 
01 – 05 กนัยายน  2561 รอราคา 
06 – 10 กนัยายน  2561 รอราคา 
07 – 11 กนัยายน  2561 รอราคา 
08 – 12 กนัยายน  2561 รอราคา 
13 – 17 กนัยายน  2561 รอราคา 
14 – 18 กนัยายน  2561 รอราคา 
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15 – 19 กนัยายน  2561 รอราคา 
21 – 25 กนัยายน  2561 รอราคา 
22 – 26 กนัยายน  2561 รอราคา 
23 – 27 กนัยายน  2561 รอราคา 
28 กนัยายน – 02 ตลุาคม  2561 รอราคา 
29 กนัยายน – 03 ตลุาคม  2561 รอราคา 

 
วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง  
    (โหลดได ้ท่านละไม่เกิน … กิโลกรัม และไม่ เกิน 1 ใบ หรือตามท่ีสายการบินก าหนด) 
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง   
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในราย  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท   
(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเดก็ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ 
ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  
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 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
 ค่าทปิ พนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาทไทย 
 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้    
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทั ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้นคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง หรือ

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส่ิงส าคญั 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ 

มีเดก็อาย ุ1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึง
ความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การ
ท่องเท่ียว  

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหาย
ในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม่ือท่านตกลง
ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้ง
หมดแลว้  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั 



 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-ICN-KR00 DEE DEE 5D3N OCT18-TW-W15 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
ค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้ หรือสายการบินแจง้
ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออ านาจ
การควบคุมของบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้นๆ ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

-     บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ    

เขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่

ทางตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง
หลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทั
ฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 


