
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

19 ตลุาคม 18 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
20 ตลุาคม 18 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หอสงัเกตการณ์โอดซูาน – ไร่องุ่น ซนัมอรู – สะพานกระจกแก้ว 
Soyanggang Sky Walk  –  จดุชมวิวภเูขากบูองซาน 

วนัท่ี 3 
21 ตลุาคม 18 

ปอ้มปราการฮวาซอง – สวนสนกุ EVERLAND  – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย +ฮนับก –  คอสเมตกิ –  คล้อง
กญุแจคูรั่ก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดมงัวอน  

วนัท่ี 4 
22 ตลุาคม 18 

ศนูย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางด๊อกกงุ – หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก – รันนิ่งแมน – SM 
Duty Free – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 
23 ตลุาคม 18 

ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั - ตลากฮงอิก - Seoullo 7017 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบิน
อินชอน - กรุงเทพฯ 

 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

19.00 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

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

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TGXXXX 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แนน่อนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

วนัท่ี 2  เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หอสงัเกตการณ์โอดซูาน – ไร่องุ่น ซนัมอรู – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang 
Sky Walk  –  จดุชมวิวภเูขากบูองซาน 

05.55 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาทา่นชม หอสงัเกตการณ์โอดซูาน ตัง้อยู่บนเขาโอดซูาน จดุนี ้

เองสามารถมองเห็นภาพด้านบนเหนือแม่น า้ฮนัและแม่น า้อิมจินกงั ท่ีอยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 
เมตร ท่ีน่ีผู้มาเยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดเูกาหลีเหนือได้ ทกุท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือ
ก าลงัท าการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของท่ีสะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึงสิ่งจ าเป็นในชีวิต เสือ้ผ้า 
หนงัสือ และเคร่ืองใช้ภายในบ้านในปัจจุบนัท่ีจดัแสดงไว้ด้วย  และ ยงัสามารถอดุหนนุสินค้าของชาวเกาหลี
เหนือเพ่ือการกศุลได้อีก  จากนัน้ เดินทางไปยงั ไร่องุ่น ซนัมอรู (Sanmeoru Farm)  ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา 
Gamaksan ท่ีความสงู 675 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลกูองุ่นป่าแล้วน าเอามาแปลรูป
เป็นเคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแหง่หนึง่ของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ
ท่ีดี เหมาะกบัการเตบิโตขององุ่น นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตัง้แตข่ัน้ตอน
การหมัก และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานท่ีเก็บไวน์ในถังไม้ รวมทัง้จะได้ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย  
นอกจากนีท่ี้ไร่องุ่น ซนัมอรู ยงัมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทตา่งๆท่ีมีส่วนประกอบจากองุ่น
ด้วย เชน่ เค้ก แยม พดุดิง้ จนถึงของใช้เชน่ สบูด้่วย 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนชูาบชูาบ ู  
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยู่ในเมืองชนุชอน 

จังหวัดคังวอน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหนึ่งแห่งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเย่ียมชมกันเป็นจ านวนมาก โดย
สะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยู่บน
สะพานแห่งนีจ้ะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานท่ีเป็นทะเลสาบได้อย่างชดัเจน ท าเอาคนท่ีกลวัความ
สงูถึงกบัเขา่ออ่นเลยทีเดียว จดุวดัใจอีกหนึง่บทพิสจูน์คือการเดนิข้ามสะพานท่ียาว 156 เมตรนีใ้ห้ได้  การเข้า
ชมบนสะพานนี ้ท่านจะต้องสวมถงุเท้าด้วย เพ่ือป้องกันพืน้รองเท้าของท่านไปท าให้กระจกเกิดการเสียหาย
ด้วย 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 จากนัน้น าทา่นชม จดุชมวิวภูเขากบูองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถ
มองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชดัเจน ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง นอกจากนี ้
ยงัเป็นศนูย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟส าหรับนัง่พกัผอ่นชมวิวอีกด้วย นกัท่องเท่ียวและคนเกาหลีมกัจะมา
พกัรถจิบชากาแฟนัง่ชมวิวกัน ซึ่งร้านท่ีเราต้องแนะน าก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านท่ีมีมุมถ่ายภาพ 
วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชนุชอนแบบสดุลกูหูลกูตา มีซุ้มหอระฆงัเป็นฉากหลงัให้ถ่ายรูปอีกด้วย 
และอีกร้านท่ีแนะน า ซึ่งอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจดุเดน่ท่ีห้องกระจก ท่ีสามารถมองเห็นพืน้
ด้านลา่ง 

 
 

 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนทูกัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี) 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั New M Hotel / JM Hotel หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 

วนัท่ี 3 ปอ้มปราการฮวาซอง – สวนสนกุ EVERLAND  – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย +ฮนับก –  คอสเมติก –  คล้องกญุแจ
คูรั่ก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดมงัวอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) 
ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอ(Joseon)สร้าง
ขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต 
Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็น
รากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี ้ก าแพงของ
ปอ้มปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตู
ในแตล่ะทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และ
งดงาม ป้อมฮวาซอง  ถกูสร้างขึน้ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนไูด้ เช่ือกันว่า
เป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของยุคนัน้ และท่ีน่ี ได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางด้านประวตัิศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้ รบและถกูท าลายไปหลายส่วนแต่

ก็มีการบรูณะขึน้ใหม่ตามรูปแบบดัง้เดิม ปัจจุบนั
จะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณนี ้เช่นการเดิน
สวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นต้น 
น าท่านเดินทางสู่  เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนีถู้ก
ขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศ โดยมีบริษัทซมั



 

 

 

 
 

ซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไล
เกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่าง
เป็นสขุชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ู
ซึง่จะปลกูดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาลและสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับ ี(หมยูา่งเกาหลี) 
จากนัน้เดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาว
เกาหลี ประวตัิความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮัน
บก ชุดประจ าชาตเิกาหลี เพ่ือเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ  ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบ
รนด์ดงัของเกาหลี ณ คอสเมตคิ มีให้เลือกมากมายหลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้
โรตี โลจคูิส ฯลฯ  จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซาน
ภูเขาแห่งเดียวท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามีหอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึน้
ลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าน
สามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคูรั่กทกุคูช่าวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกญุแจ
คูรั่ก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแม่กญุแจและก็จะน า
แม่กุญแจนีไ้ปคล้องกับรัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและ
คล้องกญุแจคูรั่กกนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 
 

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูลุโกกี (หมผูดัซอสบลุโกกี)   

แวะเดินเล่นเดินชิมท่ีตลาดมงัวอน ตลาดเก่าแก่กว่า 50 ปี แหล่งรวบของกินท่ีอร่อยท่ีนึงในโซล ของกินท่ีน่ีถูก 
และสดใหม ่ขึน้ช่ือถึงขนาดรายการทีวีมาถ่ายท าทกุเดือน อาหารท่ีแนะน าให้ลองทานกนั คือ ทกักงัจอง(ไก่คลกุ
ซอสเผ็ดหวาน)   

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Haedamchae หรือ เทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท่ี4 ศนูย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางด๊อกกงุ – หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก – รันนิ่งแมน – SM Duty Free 
– ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชมศนูย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  น าท่านเข้าชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) 
ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัใน
เส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเข้าชมพระราชวงัด็อกซูกงุ(Deoksugung)เป็นหนึ่งในห้าพระราชวงัท่ีส าคญัแห่งราชวงศ์โชซอน
แห่งเกาหลี โดยรอบพระราชวงัแห่งนีจ้ะประกอบด้วยก าแพงหินสวยงามด้านหน้าจะพบประตหูลกัแทฮนัมุน 
เดิมเป็นท่ีประทบัขององค์ชายวอลซานพระราชวงันีเ้คยถกูเปล่ียนช่ือเป็นพระราชวงัคย็อนกนุกุง และซอกุงซึ่ง
แปลว่าพระราชวงัตะวนัตก และในปีค.ศ.1611 ก็ได้กลบัมาใช้ช่ือเดิมคือ ด็อกซูกงุอีกครัง้ ซึ่งความหมายก็คือ
พระราชวงัท่ีมีอายยืุนยาวและมัน่คง 

  
 
 
 

 
จากนัน้เดินทางไปยงัหมู่บ้านบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  
เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องท่ีทนัสมยั
ของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนีก็้ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ ท่านจะได้พบกบับ้านของขนุ
นางระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมูบ้่านมีอาคารแบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบ้าน
แบบดัง้เดมิของเกาหลีเรียกวา่ ฮนัอก(hanok)) ซึง่เก่าแก่มาตัง้แตส่มยัโชซอน ในปัจจบุนันีบ้้านฮนัอกหลายหลงั
ในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารและโรงน า้ชา เปิดให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเพ่ือสมัผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดัง้เดิม และอีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคญัก็คือหมู่บ้าน นี ้
เป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนัจริงๆภายในบ้าน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุ๋นโสม) 
พิเศษสดุ!!! พาทา่นพบกบั RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงท่ีมาพร้อมกบัธีมรัน
นิ่งแมน รายการวาไรตีย้อดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ 
จะมีภารกิจตา่งๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึ่งหากผู้ เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 
คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรท่ีระบวุ่าคณุคือสมาชิกคนใหมข่อง Running Man คนท่ี 8 

 
 
 
 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 
จากนัน้เดินย่อยต่อกันท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ
สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักับในช่ือสยาม



 

 

 

 
 

แสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอย่าง 
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงู
นา่รักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั  

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม Haedamchae หรือ เทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท่ี5 ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั - ตลากฮงอิก - Seoullo 7017 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 แล้วน าทา่นสูศ่นูย์สมนุไพรโบกานยอง สมนุไพรบ ารุงตบั ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและ
ยา จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี 
สินค้าในยา่นนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และ
ของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็น
สินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (10) เมนโูอซมับลุโกกี (หม/ูปลาหมกึผดัซอสบลุโกกี) 

แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์
มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวใหม่ของ
เกาหลีใต้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานท่ี
ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 
Station)  ปัจจุบันได้กลายมาเป็น สถานท่ีพักผ่อนส าหรับ
ประชาชน และนกัทอ่งเท่ียว  
 จากนัน้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า 
พืน้เมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้
หมยูา่งเกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 



 

 

 

 
 

20.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG XXXX 
23.55 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 
 
 

FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TGXXXX 19 OCT BKK - ICN 22.30 – 05.55 

TGXXXX 23 OCT ICN - BKK 20.10 – 23.55 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

19 – 23 ตุลาคม 2561 24,900 - 7,000 - 5,900 - 

อพัเกรด Business Class  (ไป-กลบั) 6,000 - 

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนทีท่ าการจอง 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 



 

 

 

 
 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน  30 วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

 

 

 
 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


