
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11284 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่นสกี สนุกกบัหิมะ เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์  
ช้อปป้ิงย่านดงั ... เมียงดง ฮงแด ทงแดมนุ  

พกัซูวอน 1 คืน โซล 3 คืน  



 

 

 
 
 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบิน THAI 
มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

สายการบิน เสน้ทางบิน เที่ยวบิน เวลา 

 BKK - ICN TGXXXX 23.00 – 06.30+1 

ICN - BKK TGXXXX 10.00 – 13.55 

เดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ พกัเด่ียว หมายเหต ุ

01 – 06  ก.พ. 2562 21,900 21,900 5,500  

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน-ถนนเทพนิยาย DONGWHA MAEUNL – เกาะนามิ  - เล่นสกี -พกัซูวอน 
23.00 น. เหริฟ้าสู่กรงุโซลโดย สายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TGxxxx (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าไทย 2 ชัง่โมง) 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านไป
ยงั Dongwha Maeun Villge หมูบ่า้นเทพนิยาย หมูบ่า้นทีถู่กตกแต่ง ประดบัประดา และวาด  สสีนัให้
หมูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรือ่ง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคน
แคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ้่านแหง่นี ้แลวไช
น่าทาวน์ หลงัจากนัน้ น าท่านสู ้Paju Out Let แห่งใหมแ่ละใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้หลากหลายหว่า 
165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายอาทเิช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, 
Escada 
 

 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU SHABU  เป็นอาหารพืน้เมอืงของเกาหลทีีม่มีา

ตัง้แต่สมยัทีม่องโกเลยี บุกคาบสมทุรเกาหล ีซึง่ชาบ ูชาบขูองเกาหลนีัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัหมอ้ไฟของญี่ปุ่ น 
ส่วนประกอบมผีกัหลากหลายชนิด เห็ด โอเด้ง และเบคอนหรอืหมูสามชัน้มาจดัเรยีงให้สวยงามในหม้อ 
จากนัน้เตมิน ้าซุปแล้วต้มให้เดอืด เสรจ็แล้วจงึน าเส้นอูด้งลงต้ม รบัประทานคู่กบัน ้าจิ้มสไตล์เกาหล ีและ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

บ่าย จากนัน้ น าท่าน ลงเรือเฟอรร่ี์เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใชเ้วลา
ข้ามประมาณ 10 นาท ีพบกบัสุสานนายพลนาม ิ(Tomb of 

General 
Nami) เป็น
ส ถ า น ที่ ที่ มี
ความส าคญัต่อ
ประวตัศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอย่างยิง่ เพราะเกาะแห่งนี้
ตัง้ตามชื่อของนายพลนามซิึ่งเขา้รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 
ท่านเป็นผู้มีความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทาง

ภาคเหนือของเกาหลจีนไดร้บัต าแหน่งสูงในขณะทีท่่านอายุยงัน้อย แต่ต่อมาภายหลงัท่านไดถู้กใส่รา้ยโดย
ศตัรทูางการเมอืงและถูกประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทศัน์ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ี
Winter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจสุดแสน
โรแมนตกิ เปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ที่นี่ท่านจะได้พบกบัรูปปั้นของเบยองจุน
และชเวจวีู และอสิระเดนิชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรอืกลบั จากนัน้น า
ท่านไปทา้ลมหนาว ทีล่านสก ีใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่าง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกบัลาน
หมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนินเล่นสกรีะดบัต่าง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรสีอรท์ยงัมหีลากหลาย
บรกิารอื่นๆ ส าหรบัผูท้ีไ่มต่อ้งการเล่นสก ีเช่น รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอรม์าเกด็ไวบ้รกิาร (ราคาทวัร์
ไม่รวมค่าชุด,อปุกรณ์,รองเท้า) 



 
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้หรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของ

เมอืงชุนชอน โดยน าไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน ผดักะหล ่าต้น กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปั้น และซอสมาผดัรวมกนั
บนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รบัประทานกบัผดักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 
 

ท่ีพกั                  JM HOTEL OR NEW M HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  เรียนท าข้าวปัน้ ( คิมบบั) + ชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ตลาดทงแดมนุ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านสู่ โรงเรียนสอนท าคิมบบั  สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูว้ฒันธรรมการกนิของชาวเกาหลกีบัขา้ว

ปัน้ พรอ้มกบัเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วปัน้แบบดัง้เดมิในแบบ Step 
by Step นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัมบีรกิารถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในชุดฮนั
บก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย น าท่านสู่ ไร่สตรอ
เบอรร์ี่ ขอเชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชม
บรรยากาศภายในไร ่ ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอ
เบอรร์ีข่องเกาหลวี่ามวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ี่
ขนาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นทีช่ื่น

ชอบของชาวเกาหลเีองและชาวต่างชาต ิ และยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การ
ดแูลรกัษา และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนู คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลื่องชื่อและรูจ้กักนัดทีัว่โลก มรีสชาตกิลม
กล่อม โดยน าหมไูปยา่งแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เต้าเจีย้ว และน ้า
ซุปสาหรา่ย รบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ เขาขอเชิญ
ท่านท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารที่านจะได้พบกบัไลเกอร์
ซึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรกัระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อ
และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรกในโลกชม
ความน่ารกัของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้
ทกัทายและเล่นกบัพวกเขาเตมิเตม็ความสุขของท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากดัชนิด พรอ้มทัง้
บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิสุดๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BULGOKI (บลโูกกิ) เป็นอาหารแบบดัง้เดิม วิธีการปรงุจะน าหมู
มาหมกัซอส เพ่ิมรสชาติหวานนุ่ม และน ามาขลุกขลิกกบัซุปบลโูกกิบนกะทะร้อน พร้อมผกักระหล า่ 
และเส้นจนัทน์ เสิรฟ์พร้อมข้าวสวย และเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ทงแดมนุ ตลาดแห่งนี้สามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย สนิคา้ทีม่มีากทีสุ่ดในตลาดนี้ คอื 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยงัมรีา้นเครื่องส าอางค์ต่างๆ เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนให้ท่านได้
เลอืกชมนอกจากนี้ยงัมเีวทกีารแสดงรอ้งเต้นเปิดใหผู้้ทีอ่ยากแสดงความสามารถมาแสดงให้ชมกนัอกีด้วย 
และฝัง่ตรงขา้มของ ตลาดทงแดมนุ 

 
ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
วนัท่ีส่ี ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี – น ้ามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ – COSMETIC SHOP – DUTY 

FREE – ย่านเมียงดง  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลบัไปบ ารงุร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับ
ถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนกั จากนัน้พาท่านไปชม RED 
PINE หรือ น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงใน
ประเทศเกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกาย
ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลายไขมนัในเสน้

เลอืด ช่วยลา้งสารพษิ/ดทีอ็กเลอืดใหส้ะอาดและเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ เหมาะกบัผูป่้วย
โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด ผูท้ีม่ปัีญหาเสน้ผมหลุดรว่ง คลอเรสเตอรอลใน
เลอืดสงู และ โรคไขขอ้เสื่อม จากนัน้ชม พระราชวงัชางด๊อกกุง หรอื พระราชวงัชางด๊อก หนึ่งในหา้
พระราชวงัทีส่ าคญัทีสุ่ดในสาธารณรฐัเกาหล ีสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซอน เมือ่ปี 
พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตุทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัออกของพระราชวงัเคยีงบก (Kyeongbok Palace) ผูค้นจงึเรยีกพระราชวงัแห่งนี้ว่าพระราชวงั
ตะวนัออก (East Palace) ซึง่ต่อมาในรชัสมยัของพระ
เจา้ซอนโจ กษตัรยิอ์งคท์ี ่14 แห่งโชซอนไดโ้ปรดเกลา้ฯ 
ใหข้ยายสนามหญ้าของพระราชวงัเป็น 500,000 ตาราง
เมตร พระราชวงัชางด๊อกมกีารวางแผนผงัออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ ๆ ดงันี้ 1.ส่วนบรหิาร (Administrative 
Quarter) เช่น พระต าหนกัอนิจองจอน 2.ส่วนทีพ่กั 
(Residential Quarter) เช่น พระต าหนกั นกัซอนแจ พระ
ต าหนกัแทโจจอน 3.สวนลบั (Rear Garden)ในปี พ.ศ. 
2135 (ค.ศ. 1592) ขนุศกึญี่ปุ่ น โทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะชไิดเ้ขา้รกุรานเกาหล ีกนิเวลายาวนานถงึ 7 ปี พรอ้ม
กบัเผาท าลายพระราชวงั ซึง่ในปีนี้เองเป็นปีทีฉ่ลองครบรอบ 200 ปีแห่งการสถาปนาราชวงศ ์โดยหลงัจาก
ผ่านสงคราม 7 ปีไปแลว้ พระราชวงักไ็ดร้บัการบรูณะขึน้อกีครัง้ในปี พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1619) โดยพระเจา้
ซอนโจ และองคช์ายควางแฮกุนประตูทางเขา้ (Donhwamun-Gate) หรอืภาษาเกาหลเีรยีกว่า (ดอนฮวามนุ) 
ซึง่เป็นประตูทางเขา้หลกัของพระราชวงั ตอนทีส่รา้งครัง้แรก ประตูนี้ถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนิตสขีาว 
โครงสรา้งของทางเขา้พระราชวงัไดร้บัแบบอย่างมาจากยคุสามอาณาจกัร คอื โคครูยอ แพกเจ และชลิลา 
แต่ไดถู้กท าลายลงจากการเผาท าลายของทหารญีปุ่่ น และประตูนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่ในสมยัพระเจา้ซอนโจ 
ประตูดอนฮวามุน นี้เป็นประตูทางเขา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าทีย่งัคงเหลอือยูใ่นกรงุโซล 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู SAMGYETTANG (ซมัเคทงั)  

ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ได้ช่ือว่าเป็นต้นต าหรบัชาววงั โดยเป็นเมนูท่ีคน
ในวงันิยมรบัประทานเพ่ือบ ารงุก าลงั และเสริมสขุภาพ ภายในไก่จะมีข้าวเหนียว พทุราแดง รากโสม 
น ามาตุ๋นจนเน้ือไก่นุ่มพร้อมทาน จะตุ๋นอยู่หลายชัว่โมง และน ามาเสิรฟ์พร้อมขนมจีนแบบไทย เติม



รสชาติด้วยเหล้าโสม แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน อีกทัง้ยงัมี พริกไทยด า และกิมจิ เพ่ิมรส
อาหารแบบเกาหลีได้อีกด้วย เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นเมนูท่ีอยู่คู่กบัโปรแกรมทวัรเ์กาหลีอยู่แล้ว ทุกท่าน
จะได้ทานคนละ 1 ตวั 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส าอางคช์ื่อดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์งั 
อาทเิช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty 
Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯ 
จากนัน้พาท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านตลาดเมียงดง 
หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับ
สนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีเครื่องส าอางดงัๆ 
อาท ิETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอื อกี
มายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทย 2-
3 เท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บีบีคิวบุฟเฟต์ BBQ BUFFET เมนูป้ิงย่างเตม็อ่ิมจใุจ ทัง้ หม ู
ไก่ เน้ือ ปลาหมึก ทานแบบไม่อัน้  

ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTELหรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า ฮ๊อกเกตนามู - N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟย)์  – ย่านฮงแด – โรงงานพลอยอเมทิส –

ซุปเปอรม์ารเ์กต็ - อินชอน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ 
น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต 
ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอ
สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย จากนัน้น าท่านสู่ 
หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซรียี์ดงั “You 
Who Came From The Stars” (ยยัตวัรา้ยกบันายต่าง
ดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพยีง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย
เมือ งที่ สู ง ที่ สุ ด ใน โลก  สู ง ถึ ง  4 80  เ มต ร  เหนื อ
ระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบ
รอบทศิ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่ร ัก เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรกักัน
ยาวนาน (อสิระไมร่วมค่าขึน้ลฟิท)์  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วย
น ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 



 จากนัน้เยีย่มชมย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ที่มชีื่อเสยีงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวนัฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดิน ช้อปป้ิงในร้านเสื้อ
สวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอพัเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชัน่นิสต้าตวัจรงิส่วนกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ี้ที ่chic 
สุดในโซล จากนัน้น าท่านชม  AMETHYST โรงงานพลอยสี
มว่ง อเมทสิ มใีหท้่านเลอืกชือ้ หลากหลายแบบ เป็นอญัมณ ี
มงคลทีค่นเกาหล ีถอืว่าเป็นสิง่ล ้าค่า  
จากนัน้ น าท่านแวะซ้ือของฝากร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ อาทิ นมกล้วย ขา้วพอง
ธญัพชื ช๊อกโกแลค เวเฟอร ์ป็อกกี้เกาหล ีหรอื มาม่าเกาหล ีที่เป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝาก รวมทัง้ กระทะ
เกาหลทีีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีแขง็แรงทนทาน และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ มากมาย รวมถงึผลติภณัฑจ์าก
โสม อาท ิลกูอมโสม ชาโสม สบโูสม หรอื Hard Cram โสม ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมั พลูโกกิ (OSAM BULGOGI) เมนู ปลาหมึกกบัหมู ผดั
ในน ้าซอทสรตูพิเศษของเกาหลี น ้าคลกุคลิก  ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ   

ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีหก สนามบินอินชอน – สนามบินสวุรรณภมิู 
10.00 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TGxxxx 
13.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสาํคัญ รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้
จดัได้ชําระให้กบัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบนิให้แก่ทา่น  



 
 
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึน้ของภาษีนํา้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
หมายเหตุสาํคัญ : ราคาและคา่บริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือชําระเงินคา่จองทวัร์  คา่ทวัร์  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วนัเดินทาง ช่ือผู้ เดนิทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดนิทาง ขอคืนเงินมดัจํา คา่ทวัร์ได้ทกุกรณี และ 
กรณีท่ีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบนิภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท่ีทําการจองตัว๋เคร่ืองบนิ มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถ่ึง 20 ทา่น บริษัทฯแจ้งทา่นก่อนการ
เดนิทาง 7 วนั โดยคืนเงินคา่ทวัร์ให้กบัทา่นทัง้หมด หรือเล่ือนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอ่ืน และคา่บริการนีรั้บเฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และกรณีที่ท่านเม่ือเดนิทางถงึแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกชาํระเงนิเพิ่ม
ท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวันสุดท้ายช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

- คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อม
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามท่ีระบใุนรายการ (ตัว๋
กรุ๊ปไมส่ามารถเล่ือนวนักลบัได้ ต้องไป-กลบัพร้อม
คณะเทา่นัน้ ) ที่ น่ังเป็นไปตามสายการบิน
จัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเทา่ 

- คา่ยานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 

- ค่านํา้หนักสัมภาระ สายการบินไทย 
กาํหนดนํา้หนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง
ไป-กลับ ท่านละ 30 กก. สัมภาระถือขึน้เคร่ือง
(Carry on) 10 กก. 

- คา่หวัหน้าทวัร์นําทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชย
อบุตัเิหตสุ่วนบคุคลกรณีเสียชีวิตสญูเสีย   อวยัวะ 
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้
500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิ่มได้ 

- พาสปอต ต่างชาต ิ(ชาํระเพิ่ม 1,500บาท/ท่าน) 
- คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดนิทาง, คา่

โทรศพัท์ส่วนตวั, คา่ซกัรีด, มนิิบาร์ในห้อง, รวมถึง
คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้ว
จา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

- ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 
วอนหรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทริป(ชาํระ
ที่สนามบิน) 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
(กรณีท่ีทา่นต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ต้องการใบกํากบัภาษี) 

- คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินจากสายการบิน
กําหนด (ปกติ 30 กก.) 

- คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตวั
คนตา่งด้าว 3)ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สําเนาทะเบียนบ้าน
(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 
รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ ดําเนินการย่ืนวีซา่ให้ท่าน
โดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก 
(สําหรับหนงัสือเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือ
เดนิทางต้องทําเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืน
วีซา่) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความสาํคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาํให้ลูกค้าต้อง

ถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋ วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้
ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสาย
การบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือ
ตามวันเดินทางของตั๋ วเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบิน
เป็นผู้พจิารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ 
และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเข้าเมือง
เป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
  เงื่อนไขในการจอง   มัดจาํท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ชําระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้า 
(การไม่ชําระเงินคา่มดัจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดนิทาง)   
 

 

 

 

 

 

 

 



**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดนิทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธกา รออกและ
เข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง่พร้อมยอดคงเหลือ** 
เอกสารใช้ในการเดินทาง  

- หนงัสือเดนิทางท่ีเหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน **กรณีทําหนงัสือเดนิทางเลม่ใหมก่รุณาเตรียมหนงัสือ
เดนิทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนัเดนิทาง  หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหนง่, เงินเดือน) 

- สําเนาบตัรพนกังาน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมเซ็นสําเนาถกูต้อง 

- กรณีท่ีทา่นเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมินีเ้พ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของทา่นท่ีทางบริษัทจะได้   
     แจ้งให้หวัหน้าทวัร์ทราบเพ่ือให้คําแนะนําท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจํา 
หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดนิทาง เล่ือนการเดนิทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  
10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จดักํากบัเทา่นัน้  



11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การทอ่งเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการนํา้ด่ืมวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดนิทางถึงวนัท่ี5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบสันําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้ เดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเท่ียว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือท่านชําระเงินคา่ทวัร์  
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได้ จากบริษัท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
17. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


