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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึ้ น

เคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จดัท่ีนัง่แบบ 3-4-3 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

23.30 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัที่สอง       ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – หมูบ้า้นเทพนิยาย – MANCHEONHA SKYWALK  

                  โรงถ่ายละคร ONDAL OPEN FILM SET – ถ ้า ONDAL CAVE 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต  ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า  4.42

กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่าหมู่บา้นเทพ

นิยาย) ซ่ึงถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสันใหห้มู่บา้นท่ีแสนจะธรรมดากลายเป็น

หมู่บา้นแห่งเมืองเทพนิยาย มีนิยายท่ีโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้ง 7, 

หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงเนรมิต

ใหห้มู่บา้นท่ีแสนธรรมดากลายเป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็

ถ่ายรูปไดเ้ก๋สุดๆ  
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จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั MANCHEONHA SKYWALK สรา้งขึ้ นท่ีระดบัความสูง 25 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล หอคอยท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีจะท าใหเ้ราเห็นทศันียภาพแบบพาโนรามาของ

เมืองทนัยาง ทั้งยงัเป็น Skywalk ท่ีมีทศันียภาพสวยท่ีสุดของเกาหลี ตวัหอคอยสรา้งโดยโครง

เหล็กสีขาวท่ีมีทางเดินเป็นวงแหวนไล่ระดบัขึ้ นไปจนถึงดา้นบน ชั้นบนสุดมีจุดชมวิวยื่นออกมา

จากตัวหอคอยเป็นทางเดินพ้ืนกระจกใสใหไ้ดต่ื้นตาไปกบัวิวภูเขาไกลสุดสายตา ซ่ึงสถานท่ี

แหง่น้ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก จากทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) บลูโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลีแท้ๆ  สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ยก็จะได้

รสชาตอิีกแบบหน่ึง 

 

  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยงั THE ONDAL OPEN FILM SET ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอุทยาน

แห่งชาติซอแบคซาน มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางถึง 97,011 ตารางเมตร เป็นสถานท่ีถ่ายท าหลกัใน

ฉากซีร่ีย ์และภาพยนตร์ท่ีไดร้ับความนิยมในหลายๆเร่ืองของเกาหลี เช่น Cheonchutaehu, 
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Taewangsasingi, Kingdom of the Wind, Iljimae มีเส้ือผา้ และอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีใชใ้น

ระหว่างการถ่ายท าจริงตั้งโชว ์และยงัมีการจดัแสดงโมเดลของตวัละครหลกัเพ่ือไวส้ าหรบัรูป

ถ่ายเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย นอกเหนือจากน้ีภายในพ้ืนท่ียงัมี ถ ้า ONDAL CAVE ตั้งอยูใ่ตดิ้นท่ีเชิง

เขาซงซาน เป็นถ ้าหินปูนธรรมชาติท่ีคาดว่าจะเร่ิมขึ้ นประมาณ 450 ลา้นปีมาแลว้ ถ ้ามีขนาด 

760 เมตร ครอบคลุมพื้ นท่ี 349,485 ตารางเมตร ปากถ ้าสูงสองเมตรในขณะท่ีตวัถ ้ามีความ

สูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร และกวา้งประมาณ 5 เมตร ภายในถ ้ามีโครงสรา้งบนัได และมี

หินยอ้ยท่ีอุดมสมบูรณ์ อุณหภูมิเฉล่ียของถ ้าอยู่ท่ี 14 องศาเซลเซียส ท าใหเ้ป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ถ ้าแห่งน้ีอุดมไปดว้ยแหล่งน ้าใตดิ้นลึกขนาด 

0.8 ถึง 1 เมตรไหลอยูท่ี่ดา้นล่างของถ ้า 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่   Daemyung Resort Danyang / หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สาม       โรงเรยีนสอนท ากิมจ+ิชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC OUTLET 

                   โซลทาวเวอร ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ พาท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลีใต ้กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ย

การหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิ

เกือบทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 

187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยงัสามารถลองสวมใส่  ชุดฮัน

บก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ซ่ึงถูกขนาน

นามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุง

เป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสตัวป่์า

ซาฟารี ชมไลเกอร์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับ

เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double 

Rock Spin), เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) และท่ีพลาดไม่ได!้! รถไฟเหาะรางไม ้

(T-EXPRESS) ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแหง่น้ี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้

ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากน้ี ชมสวนดอกไมท่ี้ก าลังบานสะพรัง่อวดสีสันท่ี สวน

ดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึง

ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะเขา้มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ

ความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดู

ใบไมผ้ลิประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอก

กุหลาบ ในชว่งฤดูรอ้นประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสนั ยงั

ไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายน ้า (Summer Splash) ส่วนใน

ฤดูใบไมร้่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดั

ตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่

รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตัวเป็นผีมาเดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย ในช่วงฤดูหนาว

ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และ

ตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ (Romantic illumination) และในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็น

เทศกาลหิมะ (Snow Festival) มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก 
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ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดท่ีมาสรา้งความ

บนัเทิงใหก้บัเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท่้านได ้เลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร ’์ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกั

ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล

ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิว

ท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า 

ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว้่า คู่รกั

ทุกคู่...ไม่ควรพลาด อีกหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ

มีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั จุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได้

เลยเม่ือมาเท่ียวคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า...คู่รกัท่ีมา

คลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึน

ลิฟท*์* 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน – พลอยอเมทิส – ถนนยออีโด – ฮอตเกนามู - พระราชวงัชางด็อกกุง        

                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านเรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี

สรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็น

แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วง

ไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยูท่ัว่เกาหลี 

ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็ไดก็้สามารถชมซากุระได ้เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ใหท่้านไดห้ยิบกลอ้งขึ้ นมาถ่ายภาพดอก

ซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้ง

ท่ีมาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รกั และครอบครวั ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานัง่ทานไปคุยไป

ดูดอกซากุระไปดว้ย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ป

ประมาณวนัที่ 08 – 15 เมษายน 2560 หรอืในช่วงที่ดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณ

วนัที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระ

ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มี

การหกัคืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน ขอสงวนสิทธ์ิทดแทนโปรแกรมจากไปชมซากุระเป็น หมู่บา้น

บุกชอนฮนัอก **  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมน ามารบัประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก

การด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั เป็นท่ีพ านัก

ของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ท่ีน่ีไดร้ับการขึ้ น

ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 ซ่ึงยงัคงสภาพสมบูรณ์

ท่ีสุดใน 5 พระราชวังส าคัญท่ียงัคงอนุรักษ์ไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก

พระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงั ส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้า และศาลาริมน ้า ปัจจุบันยงัคงเหลือความ

งดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, 

พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม 

หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวังท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัยกษัตริย ์

TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ 

‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดู 

แลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง 

*** หมายเหตุ... กรณีท่ีพระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ทดแทน เป็น พระราชวังถ็อกซูกงุ ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพดว้ยไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น 

นาฬิกา, แว่นตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง (MYEOUNG-DONG MARKET) หรือสยามสแควร์

เกาหลี ท่ีตลาดแหง่น้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั 

และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็

สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อาทิเช่น รา้นเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะ

เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดเมียงดง ซ่ึงไม่ได้

มีเพียงแค่รา้นเดียวเท่าน้ัน ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็จะเจอ

รา้น ETUDE ตั้งอยูโ่ซนอ่ืนๆ รวมถึง SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีส าคญั

ราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายใน

ประเทศไทยอีกดว้ย ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้ันอย่างโซนสตรีทฟู้ด 

(MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากิน, ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง, 

กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน, ชีสยา่ง โดยน าเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอา

ไปยา่ง, ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบ

ทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง, บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์

เกาหลี, มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอก

เพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น, ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ 

แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต  

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

วนัที่หา้        ศูนยส์มุนไพรโสม– TRICK EYE & ICE MUSEUM – ยา่นฮงแด – ถนนกาโรซูกิล  

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

จากน้ันพาท่านเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ น

ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ใน

ต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อย

อาหาร และปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลัง โดยส่วนรวมมีสรรพคุณทาง

การแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกนัมะเร็ง เร็วๆ น้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวนัน้ี

ผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้ส าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั  

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่า

อนัไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิ

ขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

ใกลก้นัน้ันยงัมียา่นชอ้ปป้ิง ฮงแด (Hongdae) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก 

(Hongik University) ศนูยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยัของเกาหลี เป็นถนนอีกเสน้หน่ึง

ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก ทั้งยงัมีรา้นกาแฟ แกลเลอร่ี รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่  ไนทค์ลบั 

ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นท่ีนิยมมาเดินเล่น ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ โดยของท่ีขายกัน

เยอะๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน 

และท่ีเยอะไม่แพก้นันัน่คือขนมต่างๆ 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (9) เมนู ขา้วย าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านไป ถนนกาโรซูกิล (Garosu-gil หรือ Garosugil) ถนนเสน้น้ีเป็น แหล่งรวม

แฟชัน่ คาเฟ่ของชาวเกาหลี ถนนท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้ตน้แปะก๊วย หรือ กิงโกะ 

(Ginkgo) เป็นถนนท่ีมีครบทุกรส ไดเ้ห็นของสวยๆ งามๆ รา้นเก๋ๆ ฮิปๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 

รองเทา้ เคร่ืองประดบั เพราะเหล่านักออกแบบท่ีมีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่นิยม

มาเปิดรา้นแบรนดก์ันท่ีน่ี (ราคาแพงไดใ้จ เพราะย่านไฮโซ ออกแนวอาร์ตแกลลอร่ีส าหรับ

บางรา้น) อีกทั้งมีมุมนัง่ชิลไดท่ี้คาเฟ่และรา้นอาหารดงัท่ีอยูบ่นถนนเสน้น้ีท่ีตกแต่งรา้นไดส้วย 

สรา้งสรรคแ์ละมีเอกลกัษณท่ี์โดดเด่น สรา้งจุดขายและความต่างผสมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของ

โสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และ

ยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 

21.25 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสิุวรรณภมิู พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่าง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทั
จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (THAI AIRWAYS) 

FIRST SPRING IN KOREA (ทนัยาง - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม – เมษายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

จอย 

แลนด ์

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

07 – 11 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

09 - 13 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

14 - 18 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

16 - 20 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

21 - 25 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

23 - 27 มีนาคม 2561 23,900 7,900 5,000 

28 มีนาคม – 01 เมายน 2561 23,900 7,900 5,000 

30 มีนาคม – 03 เมายน 2561 23,900 7,900 5,000 

04 – 08 เมษายน 2561 25,900 7,900 5,000 

08 - 12 เมษายน 2561 25,900 7,900 5,000 

09 - 13 เมษายน 2561 25,900 7,900 5,000 

10 - 14 เมษายน 2561 27,900 7,900 5,000 

18 – 22 เมษายน 2561 23,900 7,900 5,000 

25 - 29 เมษายน 2561 23,900 7,900 5,000 

 

** เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท ** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,050 บาท/ทริป/ทา่น** 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิ

และพระ จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา 

ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมูค่ณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน

การแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 24 ชัว่โมง

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ช  าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจาก

การท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเ ป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  


