
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 9881 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม)  

 

 
 
eg 

หมู่บ้านเทพนิยาย พาจเูอ้าเลท เกาะนามิ   
ไร่สตอเบอรร่ี์ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ บฟุเฟตข์าปยูกัษ์  

พระราชวงัเคียงบก๊กงุ ฮานึล พารค์  



ช้อปป้ิงย่านดงั ... เมียงดง ฮงแด ทงแดมนุ 

 
 
 

 
 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม 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 หมายเหต ุ

14 – 18 มีนาคม 2562 19,999 19,999 4,500  
21 – 25  มีนาคม 2562 21,900 21,900 4,500  
28 มีนา – 1 เมษา 2562 21,900 21,900 4,500  

http://bit.ly/2NMk5YE


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

กรณุาเชค็ไฟทบิ์นอีกทีก่อนเดินทาง 
 น าท่านไปยงั Dongwha Maeun Villge หมู่บา้นเทพนิยาย หมู่บา้นทีถู่กตกแต่ง ประดบัประดา และวาด   

สสีนัให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนว์
ไวทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้าน
แห่งนี ้ แลวไชน่าทาวน์ หลงัจากนัน้ น าท่านสู ้Paju Out Let แห่งใหม่และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหลี ซึง่มรีา้นคา้
หลากหลายหว่า 165 รา้นค้าและมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายอาทเิช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้หรอืไก่บาร์บคีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของ

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

    
บ่าย   น าท่าน ลงเรือเฟอรร่ี์เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ีพบกบัสุสานนายพลนาม ิ

(Tomb of General Nami) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่ เพราะ
เกาะแห่งนี้ตัง้ตามชื่อของนายพลนามซิึง่เขา้รบั
ราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน า
ทพัไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีน
ไดร้บัต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายยุงัน้อย แต่
ต่อมาภายหลงัท่านไดถู้กใส่รา้ยโดยศตัรทูาง
การเมอืงและถูกประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทศัน์

ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาให้
ท่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจสุดแสนโรแมนตกิ เปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลย
ทเีดยีว ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกบัรปูปั้นของเบยองจนุและชเวจวี ูและอสิระเดนิชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
พบกนั ณ จดุนัดหมายเพื่อลงเรอืกลบั  

 
เยน็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU SHABU  เป็นอาหารพืน้เมอืงของเกาหลทีีม่มีา

ตัง้แต่สมยัทีม่องโกเลยี บุกคาบสมทุรเกาหล ีซึง่ชาบ ูชาบขูองเกาหลนีัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัหมอ้ไฟของญี่ปุ่ น 
ส่วนประกอบมผีกัหลากหลายชนิด เห็ด โอเด้ง และเบคอนหรอืหมูสามชัน้มาจดัเรยีงให้สวยงามในหม้อ 



จากนัน้เติมน ้าซุปแล้วต้มให้เดอืด เสรจ็แล้วจงึน าเส้นอูด้งลงต้ม รบัประทานคู่กบัน ้าจิม้สไตล์เก าหล ีและ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

ท่ีพกั  NEW M HOTEL OR JM HOTEL OR 3 STARหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม วดัวาวจูองซา – ฟารม์สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์– คอสเมติก – ตลาดทงแดมนุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม วดัวาวจูองซา (Waujeongsa Temple) 
เม่ือเข้าไปยงัไม่ทนัถึงตวัวดักจ็ะเหน็เศียร
พระพทุธรปูไม้สลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ซ่ึง
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของวดัน้ี เศียรพระพทุธรปูน้ีมีความ
สงูถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจาก
ระยะไกลกองหินน้ีจะดเูหมือนล าตวัของพระพทุธรปู โดยเศียรพระพทุธรปูท่ีน่ีได้รบัการบนัทึกลง 
กินเนสบุค๊ ให้เป็น “รปูสลกัจากไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก” 

 จากไมท้ี่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก หลงัจากนัน้น าท่านสู่ไร่สต
รอเบอรร์ี่ ขอเชญิท่านลิ้มรสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชม
บรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอ
เบอรร์ีข่องเกาหลวี่ามวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึได้ผลสตรอเบอรร์ีท่ ี่
ขนาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวต่างชาต ิ
และยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดูแลรกัษา และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้สต
รอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

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

บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลาง
หุบ เขาขอเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารที่านจะได้พบกบัไลเกอรซ์ึง่เป็นลูกแฝดผสมที่เกดิขึน้
จากความรกัระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื -สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารกั
ของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขบัรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นต่างๆ ไมจ่ ากดัชนิด พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิสุดๆ 

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

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

ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



วนัท่ีส่ี ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหลี – น ้ามนัสนเขม็แดง –Seaweed Museum+ Hunbok wering+trick eye – 
DUTY FREE – N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟย)์ – ย่ายเมียงดง  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 
2 เท่ากลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอือกีไม่ไกลจากกนัมากนัก จากนัน้พาท่าน
ไปชม RED PINE หรือ น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบั
สารพษิออกจากร่างกายช่วยลดระดบัน ้าตาลในเส้นเลอืด 
ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืด ช่วยลา้งสารพษิ/ดทีอ็กเลอืด
ให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น 
เหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง ไขมนัอุด
ตัน ในเส้นเลือด ผู้ที่มีปัญหาเส้นผมหลุดร่ วง  คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม น าท่านสู่
พพิธิภณัฑส์าหร่าย  )SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะ
ได้เรยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวตัิ ความเป็นมาและความผูกผนัที่ชาวเกาหลทีี่มต่ีอสาหร่าย 
นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัมบีรกิารถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในชุดฮนับก ซึง่ เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย พเิศษ  !
ใหท้่านไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหลเีพื่อเกบ็ภาพแห่ง ความประทบัใจ 

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 พระราชวงัเคียงบอ็ค ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1394 
หรอืในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนี้มหีมู่พระ
ทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัทีญ่ี่ปุ่ น
เขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหาร
และเป็นทีป่ระทบัของ กษตัรยิ ์ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระ
ที่นัง่ที่เคยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กบั
พลบัพลากลางน ้าเคยีงเฮวร ูที่ซึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงาน
สโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง  
จากนัน้น าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซรียีด์งั “You Who Came From The Stars” (ยยั

ตวัรา้ยกบันายต่างดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน 
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สู งที่สุ ดในโลก สูงถึง  480 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพกรงุโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 
360 องศา พาท่าน คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่
ไดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนาน (อสิระไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty 



Free Shop) ทีน่ี่มสีนิค้าชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสื้อผา้เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯ) อิสระช้อปป้ิงย่านตลาดเมียงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีทีเ่มยีงดง
แห่งนี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีเครื่องส าอางดงัๆ อาท ิETUDE HOUSE , SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอื อกีมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทย 2-3 เท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ (SEAFOOD BUFFET) บุฟเฟต์อาหาร 
นานาชาติ ต่างๆ เสริฟพร้อมเบียร ์ไวท ์ทานได้ไม่อัน้ 

ท่ีพกั   L’ART HOTEL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า ฮอ๊กเกตนาม–ู ย่านฮงแด – ฮานึล ปารค์ - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบินสวุรรณภมิู 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มนุไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ 
น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต 
ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของท่านเองอกีดว้ย  

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

น ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 จากนัน้น าท่าน ชม สวนฮานึล (hanneul paek) มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดา

สวนทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแห่งนี้จงึไดช้ื่อว่า 하늘 (ฮานึล (
ที่แปลว่าท้องฟ้านัน่เอง หากจะขึ้นไปยงัสวนนี้ต้องเดนิ
  ขึน้บนัไดไปประมาณ290 ขัน้ และที่ได้รบัความนิยม
มากก็เพราะว่าสวนนี้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และ
สามารถเทีย่วไดทุ้กฤดู ในหน้ารอ้นช่วงเดอืนสงิหาคม ก็
จะมดีอกทานตะวนับาน ใหไ้ด้ชม หรอือย่างในช่วงของ
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  ก็ จ ะ มี เ ท ศ ก า ล ด อ ก หญ้ า บ า น 

 )Seoul Eulalia Festival) ทีห่ลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตี้น Redwood ใหช้มในช่วงฤดูใบไม้
รว่ง ทีย่าวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร สลบักบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยู่บนยอดเขาของทีน่ี่กนั สวนฮานึลจงึ
กลายสวนสาธารณะที่โรแมนติกสุดๆ นอกจากคู่รกัจะนิยมชวนกนัมาเดทที่นี่แล้ว บรรดาครอบครวั เด็ก
วยัรุน่ หรอืแมแ้ต่ผูส้งูอาย ุกน็ิยมมาเดนิเล่นพกัผ่อนชมธรรมชาตสิวยๆ ของทีน่ี่เช่นกนั 
จากนัน้ น าท่านแวะซ้ือของฝากร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ อาท ิ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 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบนิอนิชอน  

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



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ
ขาด และผู้จดัได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนัน้หากท่าน
ไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋
เคร่ืองบนิให้แก่ทา่น  



ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

- - คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อม
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามท่ีระบใุนรายการ (ตัว๋
กรุ๊ปไมส่ามารถเล่ือนวนักลบัได้ ต้องไป-กลบัพร้อม
คณะเทา่นัน้ ) ท่ีนัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร
ตามกรุ๊ปทวัร์ ไมส่ามารถระบไุด้ 

- - คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- - คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 

- - คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2-3 ทา่น 
ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเทา่ 

- - คา่ยานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 

- - คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิไทย 

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

- - คา่หวัหน้าทวัร์น าทา่นท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

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

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

- - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, 
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถงึค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม 
กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

- - ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทริป(ช าระ
ท่ีสนามบิน)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงนิใน
นามบริษัทหรือต้องการใบก ากับภาษี)ค่าน า้หนัก
กระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบิน
ก าหนด (ปกต ิ20 กก.)ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต
ต่างด้าว 

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

- (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า) 

 
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือช าระเงินคา่จองทวัร์  คา่ทวัร์  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วนัเดินทาง ช่ือผู้ เดนิทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดนิทาง ขอคืนเงินมดัจ า คา่ทวัร์ได้ทกุกรณี และ 
กรณีท่ีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบนิภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบนิ มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไมถ่ึง 20 ทา่น บริษัทฯแจ้งทา่นก่อนการ
เดนิทาง 7 วนั โดยคืนเงินคา่ทวัร์ให้กบัทา่นทัง้หมด หรือเล่ือนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอ่ืน และคา่บริการนีรั้บเฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และกรณีที่ท่านเม่ือเดนิทางถงึแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิ่ม
ท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวันสุดท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
 



ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่ มีที่ น่ังว่าง หรือตามวัน
เดินทางของตั๋ วเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้
พจิารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และ
อาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้
พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าท่ี ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 
เงื่อนไขในการจอง   มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัลว่งหน้า 
(การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดนิทาง)   

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

- หนงัสือเดนิทางท่ีเหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหมก่รุณาเตรียมหนงัสือ
เดนิทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนัเดนิทาง  หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ )ต าแหนง่, เงินเดือน 

- ส าเนาบตัรพนกังาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถกูต้อง 

- กรณีท่ีทา่นเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
-   กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมินี ้

เพ่ือประโยชน์ในการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลีของทา่นท่ีทางบริษัทจะได้   
     แจ้งให้หวัหน้าทวัร์ทราบเพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า 
หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดนิทาง เล่ือนการเดนิทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง 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 .  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
.8 การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั   โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี  ปลอดบหุร่ีได้  /
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9 . กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  
10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้  
11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง -ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม 
 13.  สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การทอ่งเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 
14.  บริการน า้ด่ืมวนัละ 1ขว ดตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 2ของการเดนิทางถึงวนัท่ี5ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด  
15.  การบริการของรถบสัน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 
16 .การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเท่ียว 
ตาม พ .ร.บ การท่องเท่ียว เท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือท่านช าระเงินคา่ทวัร์  
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได้ จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
17. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 


