
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม:13104  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

eg 
หมู่บา้นเทพนิยาย พาจเูอ้าเลท เกาะนามิ   

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ BBQ บุฟเฟต ์ 
สวมชดุฮนับกในพระราชวงัชางดอ๊กกงุ ฮานึล พารค์  

ช้อปป้ิงย่านดงั ... เมียงดง ฮงแด ทงแดมนุ 



 
 

 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบิน THAI 
มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

สายการบิน เสน้ทางบิน เที่ยวบิน เวลา 

 

BKK - ICN TG658 23.10 – 06.35 

BKK - ICN TG656 23.30 – 06.55 

ICN - BKK TG655 21.20 – 01.10 

เดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ พกัเด่ียว หมายเหตุ 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 21,900 21,900 4,500  
16 – 20 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,500  
23 – 27  พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,500  

30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 19,999 19,999 4,500  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย DONGWHA MAEUNL- PAJU OUTLET - เกาะนามิ   
23.10 น. เหริฟ้าสู่กรุงโซลโดย สายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TG658 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าไทย 2 ชัง่โมง) 
23.30 น. เหริฟ้าสู่กรุงโซลโดย สายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TG656 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าไทย 2 ชัง่โมง) 

กรณุาเชค็ไฟท์บินอีกทีก่อนเดินทาง 
  

น าท่านไปยงั Dongwha Maeun Villge หมู่บา้นเทพนิยาย หมู่บา้นทีถู่กตกแต่ง ประดบัประดา และวาด  
สสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนว์
ไวทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมูบ้่าน
แห่งนี ้แลวไชน่าทาวน์ หลงัจากนัน้ น าท่านสู ้Paju Out Let แห่งใหม่และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้
หลากหลายหวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายอาทเิช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้หรอืไก่บาร์บคีิวผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของ

เมอืงชุนชอน โดยน าไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน ผดักะหล ่าตน้ กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปัน้ และซอสมาผดัรวมกนั
บนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รบัประทานกบัผดักาดเกาหลแีละเครื่องเคยีง 

    
บ่าย   น าท่าน ลงเรือเฟอรร์ี่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ีพบกบัสสุานนายพลนาม ิ

(Tomb of General Nami) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่ เพราะ
เกาะแห่งนี้ตัง้ตามชื่อของนายพลนามซิึง่เขา้รบัราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทพัไป
ปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีนไดร้บัต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายยุงัน้อย แต่ต่อมาภายหลงั
ท่านไดถู้กใส่รา้ยโดยศตัรทูางการเมอืงและถกูประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทศัน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนั
สวยงามน่าประทบัใจสุดแสนโรแมนตกิ เปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ี่ท่านจะได้
พบกบัรปูปัน้ของเบยองจุนและชเวจวี ูและอสิระเดนิชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จุดนดัหมาย
เพื่อลงเรอืกลบั  

 
เยน็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU SHABU  เป็นอาหารพื้นเมอืงของเกาหลทีีม่มีา

ตัง้แต่สมยัทีม่องโกเลยี บุกคาบสมุทรเกาหล ีซึง่ชาบ ูชาบขูองเกาหลนีัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัหมอ้ไฟของญี่ปุ่น 
ส่วนประกอบมผีกัหลากหลายชนิด เหด็ โอเด้ง และเบคอนหรอืหมูสามชัน้มาจดัเรยีงให้สวยงามในหม้อ 
จากนัน้เติมน ้าซุปแล้วต้มให้เดอืด เสรจ็แล้วจงึน าเส้นอูด้งลงต้ม รบัประทานคู่กบัน ้าจิ้มสไตล์เกาหล ีและ
เครื่องเคยีงต่างๆ 

ท่ีพกั  NEW M HOTEL OR JM HOTEL OR 3 STARหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– คอสเมติก – ตลาดทงแดมนุ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



น าท่านชม วดัวาวจูองซา (Waujeongsa Temple) เม่ือเข้าไปยงัไม่ทนัถึงตวัวดักจ็ะเหน็เศียร
พระพทุธรปูไม้สลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของวดัน้ี เศียรพระพทุธรปู
น้ีมีความสงูถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดเูหมือน
ล าตวัของพระพทุธรปู โดยเศียรพระพทุธรปูท่ีน่ีได้รบัการบนัทึกลง กินเนสบุค๊ ให้เป็น “รปูสลกัจาก
ไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก” 

 จากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  
  
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนู คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลื่องชื่อและรูจ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตกิลม

กล่อม โดยน าหมไูปยา่งแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้า
ซุปสาหร่าย รบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ึง่ตัง้อยูท่่ามกลาง
หุบ เขาขอเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารที่านจะได้พบกบัไลเกอร์ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกดิขึน้
จากความรกัระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผู้เป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารกั
ของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขบัรถซาฟารีจะเป็นผู้ท ักทายและเล่นกบัพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากดัชนิด พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิสุดๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BULGOKI (บลโูกกิ) บารบี์คิวเกาหลี เป็นอาหารแบบดัง้เดิม 
วิธีการปรงุจะน าหมมูาหมกัซอส เพ่ิมรสชาติหวานนุ่ม และน ามาขลกุขลิกกบัซปุบลโูกกิบนกะทะ
ร้อน พร้อมผกักระหล า่ และเส้นจนัทน์ เสิรฟ์พร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ 

 อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ทงแดมนุ ตลาดแห่งนี้สามารถชอ้ปป้ิงสนิค้าหลากหลาย สนิคา้ทีม่มีากทีสุ่ดในตลาดนี้ คอื 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยงัมรีา้นเครื่องส าอางค์ต่างๆ เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนให้ท่านได้
เลอืกชมนอกจากนี้ยงัมเีวทกีารแสดงรอ้งเตน้เปิดให้ผูท้ ี่อยากแสดงความสามารถมาแสดงใหช้มกนัอกีด้วย 
และฝัง่ตรงขา้มของ ตลาดทงแดมุน 

 
ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี  – น ้ ามันสนเข็มแดง –Seaweed Museum– DUTY FREE – N SEOUL 

TOWER(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟย)์ – ย่ายเมียงดง –พระราชวงัชางดอ๊กกงุ+ชุดฮนับก 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 
2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถืออกีไม่ไกลจากกนัมากนกั จากนัน้พาท่าน
ไปชม RED PINE หรือ น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบั
สารพษิออกจากร่างกายช่วยลดระดบัน ้าตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืด ช่วยลา้งสารพษิ/ดที็
อกเลือดให้สะอาดและเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดได้สะดวกขึน้ เหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดนั
โลหติสูง ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด ผู้ที่มปัีญหาเส้นผมหลุดร่วง คลอเรสเตอรอลในเลอืดสูง และ โรคไขขอ้
เสื่อม น าท่านสู่พิพิธภณัฑ์สาหร่าย SEAWEED MUSEUM ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาว
เกาหลปีระวตั ิความเป็นมาและความผูกผนัที่ชาวเกาหลทีี่มต่ีอสาหร่าย นอกจากนี้ที่นี่ยงัมบีรกิารถ่ายรูป
เป็นทีร่ะลกึในชุดฮนับก ซึง่ เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย  

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู SAMGYETTANG (ซมัเคทงั)  



ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ได้ช่ือว่าเป็นต้นต าหรบัชาววงั โดยเป็นเมนูท่ีคน
ในวงันิยมรบัประทานเพ่ือบ ารงุก าลงั และเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะมีข้าวเหนียว พุทราแดง ราก
โสม น ามาตุ๋นจนเน้ือไก่นุ่มพร้อมทาน จะตุ๋นอยู่หลายชัว่โมง และน ามาเสิรฟ์พร้อมขนมจีนแบบไทย 
เติมรสชาติด้วยเหล้าโสม แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน อีกทัง้ยงัมี พริกไทยด า และกิมจิ เพ่ิมรส
อาหารแบบเกาหลีได้อีกด้วย เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นเมนูท่ีอยู่คู่กบัโปรแกรมทวัรเ์กาหลีอยู่แล้ว ทุกท่าน
จะได้ทานคนละ 1 ตวั 

บ่าย จากนัน้ชม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ หรอื พระราชวงัชางด๊อก หนึ่งในหา้พระราชวงัทีส่ าคญัทีสุ่ดใน
สาธารณรฐัเกาหล ีสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซอน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) 
แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตุทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของพระราชวงั
เคยีงบก (Kyeongbok Palace) ผูค้นจงึเรยีกพระราชวงัแห่งนี้วา่พระราชวงัตะวนัออก (East Palace) ซึง่
ต่อมาในรชัสมยัของพระเจา้ซอนโจ กษตัรยิอ์งคท์ี ่14 แห่งโชซอนไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายสนามหญ้าของ
พระราชวงัเป็น 500,000 ตารางเมตร พระราชวงัชางด๊อกมกีารวางแผนผงัออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงันี้ 1.
ส่วนบรหิาร (Administrative Quarter) เช่น พระต าหนกัอนิจองจอน 2.ส่วนทีพ่กั (Residential Quarter) 
เช่น พระต าหนกั นกัซอนแจ พระต าหนกัแทโจจอน 3.สวนลบั (Rear Garden)ในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) 
ขนุศกึญี่ปุ่น โทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะชไิดเ้ขา้รุกรานเกาหล ีกนิเวลายาวนานถงึ 7 ปี พรอ้มกบัเผาท าลาย
พระราชวงั ซึง่ในปีนี้เองเป็นปีทีฉ่ลองครบรอบ 200 ปีแหง่การสถาปนาราชวงศ ์โดยหลงัจากผ่านสงคราม 7 
ปีไปแลว้ พระราชวงักไ็ดร้บัการบรูณะขึน้อกีครัง้ในปี พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1619) โดยพระเจา้ซอนโจ และองค์
ชายควางแฮกุนประตทูางเขา้ (Donhwamun-Gate) หรอืภาษาเกาหลเีรยีกวา่ (ดอนฮวามุน) ซึง่เป็นประตู
ทางเขา้หลกัของพระราชวงั ตอนทีส่รา้งครัง้แรก ประตนูี้ถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนิตสขีาว โครงสรา้งของทางเขา้
พระราชวงัไดร้บัแบบอยา่งมาจากยคุสามอาณาจกัร คอื โคครูยอ แพกเจ และชลิลา แต่ไดถู้กท าลายลงจาก
การเผาท าลายของทหารญี่ปุ่น และประตนูี้ไดถู้กสรา้งขึน้ใหมใ่นสมยัพระเจา้ซอนโจ ประตดูอนฮวามุน นี้
เป็นประตทูางเขา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าทีย่งัคงเหลอือยูใ่นกรงุโซล พิเศษรวมชุดฮนับก  
จากนัน้น าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซรียีด์งั “You Who Came From The Stars” (ยยั
ตวัร้ายกบันายต่างดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรุง
โซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพกรุงโซลและ
ชานเมอืงแบบรอบทศิ 360 องศา พาท่าน คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมคีวามเชื่อวา่คู่รกัทีไ่ด้มาคล้องกุญแจที่นี่
จะรกักนัยาวนาน (อสิระไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty Free 
Shop) ทีน่ี่มสีนิค้าชัน้น าให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสื้อผ้าเครื่องส าอาง กระเป๋า 
นาฬิกา เครื่องประดบั ฯลฯ) อิสระช้อปป้ิงย่านตลาดเมียงดง หรอื สยามสแควร์เกาหล ีทีเ่มยีงดงแห่งนี้
พบกบัสนิค้าวยัรุ่น อาท ิเสื้อผ้าบุรุษ-สตร ีเครื่องส าอางดงัๆ อาท ิETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่ านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทย 2-3 เท่า 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูBBQ บุฟเฟ่ป่ิงย่าง อิม่อร่อยเมนูชื่อดงัก้องโลก บารบ์คีวิเกาหล ี

)Korean BBQ) หรอืทีค่นไทยนิยมเรยีกกนัตดิปากวา่ หมยูา่งเกาหล ีแต่รสชาตหิมยูา่งเกาหลตีน้ฉบบัดัง้เดมิ
นัน้แตกต่าง จากหมยูา่งเกาหลบีา้นเราเป็นอยา่งมาก ฉบบัดัง้เดมินัน้มรีสออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม  

ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 



วนัท่ีห้า ฮ๊อกเกตนามู - TRICK EYE MUSEUM – ย่านฮงแด – ฮานึล ปารค์ - ซุปเปอรม์าร์เกต็ – สนามบิน
สวุรรณภมิู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มนุไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ 
น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพษิที่ตกคา้งหรอืไขมนัที่สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต 
ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเองอกีดว้ย  

                    จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด HONGDAE อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ื่อเสยีงมากของ                   
                    เกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเตม็ไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิง    
                    ในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานกัศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวัจรงิส่วนกลางคนื  
                    เป็นแหล่งปารต์ีท้ ี ่chic สุดในโซล 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วย

น ้าซปุ รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 
 จากนัน้น าท่าน ชม สวนฮานึล (hanneul paek) มพีื้นที่ 190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงที่สุดในบรรดา

สวนทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแห่งนี้จงึได้ชื่อว่า 하늘 (ฮานึลทีแ่ปลว่าท้องฟ้านัน่เอง หากจะขึน้ไปยงัสวนนี้ตอ้ง (
 เดนิขึน้บนัไดไปประมาณ290 ขัน้ และที่ได้รบัความนิยมมากกเ็พราะวา่สวนนี้มทีศันียภาพที่สวยงาม และ
สามารถเที่ยวไดทุ้กฤด ูในหน้ารอ้นช่วงเดอืนสงิหาคม กจ็ะมดีอกทานตะวนับาน ใหไ้ดช้ม หรอือยา่งในช่วง
ของเดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน )Seoul Eulalia Festival) ที่หลายคนนิยมมาชมความ
สวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ให้ชมในช่วงฤดใูบไมร้่วง ที่ยาวเรยีงรายไปถึง 900 เมตร สลบักบัสสีนัของ
ใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยูบ่นยอดเขาของทีน่ี่กนั สวนฮานึลจงึกลายสวนสาธารณะทีโ่รแมนตกิสดุๆ นอกจากคู่รกัจะ
นิยมชวนกนัมาเดทที่นี่แล้ว บรรดาครอบครวั เดก็วยัรุ่น หรอืแม้แต่ผู้สูงอายุ กน็ิยมมาเดนิเล่นพกัผ่อนชม
ธรรมชาตสิวยๆ ของทีน่ี่เช่นกนั 
จากนัน้ น าท่านแวะซ้ือของฝากร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ อาท ินมกลว้ย ขา้วพอง
ธญัพชื ช๊อกโกแลค เวเฟอร์ ป็อกกี้เกาหล ีหรอื มาม่าเกาหล ีที่เป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝาก รวมทัง้ กระทะ
เกาหลทีีผ่ลติโดยประเทศเกาหล ีแขง็แรงทนทาน และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ มากมาย รวมถึงผลติภณัฑจ์าก
โสม อาท ิลกูอมโสม ชาโสม สบโูสม หรอื Hard Cram โสม ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบนิอนิชอน  

21.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TG655 
01.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เครื่องบิน ภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ
ขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนัน้หากท่าน
ไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  



ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

- - คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อม
คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามท่ีระบใุนรายการ (ตัว๋
กรุ๊ปไมส่ามารถเลื่อนวนักลบัได้ ต้องไป-กลบัพร้อม
คณะเท่านัน้ ) ท่ีนัง่เป็นไปตามสายการบินจดัสรร
ตามกรุ๊ปทวัร์ ไมส่ามารถระบไุด้ 

- - คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- - คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- - คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

- - คา่ยานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 

- - คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบินไทย 

- ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลบั 
ท่านละ 30 กก. สมัภาระถือขึน้เคร่ือง(Carry on) 
10 กก. 

- - คา่หวัหน้าทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง การชดเชย
อบุตัิเหตสุว่นบคุคลกรณีเสียชีวิตสญูเสีย   อวยัวะ 
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้
500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมได้ 

- - พาสปอต ต่างชาติ (ช าระเพิ่ม 1,500บาท/ท่าน) 

- - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, 
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถงึค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม 
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

- - ค่าทปิคนขบัรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทริป(ช าระ
ท่ีสนามบิน)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ 
ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จรับเงนิใน
นามบริษัทหรือต้องการใบก ากับภาษี)ค่าน า้หนัก
กระเป๋าสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 20 กก.)ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต
ต่างด้าว 

- กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4)
ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก
(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก 

- (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า) 

 
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อช าระเงินคา่จองทวัร์  คา่ทวัร์  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วนัเดินทาง ช่ือผู้ เดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวนัเดินทาง ขอคืนเงินมดัจ า คา่ทวัร์ได้ทกุกรณี และ 
กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชิกไมถ่ึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้งท่านกอ่นการ
เดินทาง 7 วนั โดยคืนเงินคา่ทวัร์ให้กบัท่านทัง้หมด หรือเลือ่นการเดินทางในช่วงการเดนิทางอ่ืน และคา่บริการนีร้ับเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และกรณีท่ีท่านเม่ือเดินทางถงึแล้วไม่ท่องเท่ียวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิ่ม
ท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
และวันสุดท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
 



ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จงึมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถงึค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังว่าง หรือตามวัน
เดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้
พจิารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และ
อาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่ กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้
พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าท่ี ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 
เง่ือนไขในการจอง   มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนัลว่งหน้า 
(การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลกิการจอง
หรือยกเลกิการเดินทาง)   

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลับ*) กรุณา
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้า
เมืองท่าน*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พร้อมยอดคงเหลือ** 
เอกสารใช้ในการเดินทาง  

- หนงัสือเดนิทางท่ีเหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหมก่รุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง  หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ )ต าแหน่ง, เงินเดือน 

- ส าเนาบตัรพนกังาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถกูต้อง 

- กรณีท่ีท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
-   กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเตมินี ้

เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านท่ีทางบริษัทจะได้   
     แจ้งให้หวัหน้าทวัร์ทราบเพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมื่อท่านตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า 
หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลิก การเดนิทาง เลื่อนการเดนิทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1 . บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 52 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4 .บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน  ,การประท้วง , การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7.  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
.8 การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี  ปลอดบหุร่ีได้ /
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  
10. มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้  
11. ผู้จดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง -ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
21. กรณีต้องการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพ่ิม 
 21.  สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
21.  บริการน า้ดื่มวนัละ 2ขว ดตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 1ของการเดินทางถึงวนัท่ี5ของการเดินทางรวมจ านวน 1 ขวด  
25.  การบริการของรถบัสน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16 .การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตาม พ บ การท่องเท่ียว เท่านัน้.ร.ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินคา่ทวัร์  
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได้ จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
17. ผู้จดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 
 
 
 



 
 


